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شكـــر و تقديــر
الحمد هلل كثيرا الذي ألهمنا الصحة و العافية و العزيمة ووفقنا
في إتمام هذا البحث العلمي.
نتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلى األستاذ المشرف الدكتور ( منانـي نبيـل)
على كل ما قدمه لنا من توجيهات و معلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع
دراستنا في جوانبها المختلفة.
كما أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث و نخص
بالتحديد مدير ثانوية بادي مكي (غمـري لحسـن) ومستشار التربية بنفس
الثانوية (ساعد محمد العربي)
وكل من تعاون معنا من أساتذة ،و تالميذ السنة الثالثة ثانوي تحديدا.
و شكر خاص لصديقي ( ولهة بركات) الذي ساعدني كثيرا في إنجاز هذا
البحث.
و أخيرا أتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير ثانوية لوطاية
مقر عملي الجديد (رضوان عبد القادر)
لمساعدته لنا و تشجيعنا على إنجاز هذا البحث العلمي.
علي

أ

إهـداء
أهدي هذا العمل إلى من كانا السبب في وجودي.......
إلى روح والدي الطاهرة تغمده هللا بواسع رحمته..و.إلى أمي الغالية حفظها هللا و أطال عمرها.
كما أهدي هذا العمل إلى من شجعاني كثيرا ،و ساعداني أكثر للوصول إلى بداية الطريق
الصحيح....
إلى أخوي مكي و محمود و كل أفراد العائلة
و يسعدني كثيرا و يشرفني أن أهدي هذا العمل الى كل :
*من احترق فأنار لغيره الطريق وداس أحالمه ألجل مبادئه الراسخة في زمن الالمبادئ...
*شخص عرف أو سعى لمعرفة معنى وجوده..فتواضع في غير ذل و ترفع من غيركبر......
* شخص يتوافق سلوكه ....مع مكانته االجتماعية .....و يعيش جزءا من حياته لغيره.......
* من عرف ان العلم و الفكر ...هما ملكية جماعية....و عمل وفق هذا المبدأ...
* من سما بنفسه نحو الثريا .....بدل االنغماس في الوحل...
* من وعى و أدرك بأن أيامه معدودة...و عمل على جعلها مرحلة بذر و سقي و تغمد...
و ترك الحصاد ليوم الحصاد...
* من سعى لتطوير أفكاره و مفاهيمه .....تماشيا مع الحركة الكونية المتسا رعة ....
* من يساهم في عملية التغيير اإليجابي....
*من تعلم فن الحوار و التواصل  .....و عمل به....
*من يسعى للتميز في زمن سيمته األساسية استنساخ الرداءة....و معياره الكم و العدد....
* الناجحين في مختلف الميادين...و العظماء في مختلف األزمنة....
* من يملك اإلرادة الفوالذية و الرؤية الواضحة و األهداف المحددة و األغراض الروحانية
*** كل شخص وجد نفسه أو بعض نفسه ضمن هذا البروفيل...الذي نحدد به من
يستحق ان يكون له شرف اإلهداء ....و لهذا فإن هذا العمل الذي نعتبره جزءا منا ال
يهدى إال لمن احتواه هذ المعنى

علـي


ب

ملخـص البحـث باللغة العربية
يعدالمتعلممحوراللعمليةالتعليمية ،وتحصيييييلدالدراسييييهأسييييمنأمييييدا أ م وميييية
تربويييية،ويسيييعنال ييي امويالييينالمييييدايالتربيييو  لييينبليييوجأسيييمندرا تيييدوأ

يييل  يييرا

ال عك س تدالنالت ميةاالاتم ايةالش ملة هأ بلد.



ول دا ءتدراست مذهوالمع و ةبـ :التفاعل االجتماعي و عالقته بالتحصيلالدراسي

لددددع بعدددذ تالميددد التعلدددي ال دددا و ،لتبحييي كتكشييي اييييالعباييي تا رتب اييييةبيييييالت اييي 
االاتم ي اهالمدرسييهوالتحصييي الدراسييهلتبميييذالس ي ةال ل يية ي و ،واييدا تر ي العبا ي ت
الت اليةاالاتم ايةالت لية:
(تلمي د  -إدارة) ( ،تلمي د  -أسددتا ) ( ،تلمي د  -مستشددار التوجيدده و ادرشدداد المدرسددي)

و

(تلمي  -زمالء)لبح ابا ت االرتب ايةب لتحصي الدراسهللتلميذ.

وت د الدراسةلإلا بةايالتساؤل الرئيسيالت له:
هدل توجدد عالقدة إرتباطيدة بديا التفاعدل االجتمداعي المدرسدي و التحصديل الدراسدي لددع تالميد
الس ة ال ال ة ا و ؟


والنمذااألس ستمااتم دالم هج الوصدفي االرتبداطي،وماموايةأدواتبح ييةلامي 

البي تكالمالحظة المشداركة ،االسدتبيااوالم بليةبمي يت اسد وابيعيةالمو يو وأهددا
الدراسة.



وتيمتابييياالدراسييةالميدا يييةللبحي الييناي ييةميييتالميد السد ة ال ال ددة ددا و ب وييية

الش يدباد مكيبدائرة زريبة الواد واليةبسكرة وادرحج العي دةبيـ 111تلميد اأ ب سيبة
%15ميماتم البح الم دربـ 035تلمي ا.
وادتوصلتالدراسة لنال ت اجالت لية:

ت

 -1ال توجدعالقدة إرتباطيدةذاتداللية حصي ايةبيييالت اي االاتمي اهالمدرسيه(تلميد -
إدارة) والتحصي الدراسه ميا ةوبييالت ا االاتم اهالمدرسه(تلميد -زمدالء)و
التحصييي الدراسييهميييا يية يييةلييدتتبميييذالس ي ةال ل يية ي و ا ييد مسددتوع الداللددة
(.)5.51
 -2توجد عالقة إرتباطيةذاتداللة حص ايةبييالت ا االاتم اهالمدرسه (تلميد -أسدتا )
والتحصي الدراسهميا ةوبييالت ا االاتم اهالمدرسيه(تلميد - -مستشدار
التوجيه و ادرشاد المدرسي)والتحصي الدراسهميا ة يةلدتتبميذالسي ةال ل ية
و ا دمستوع الداللة (.)5.51
 -3كمددا توصددل الدراسيية ليين تيجددة عامددةم دميي أيه ددا عالقددة إرتباطيددةذاتدالليية
حص ايةبييالتفاعل االجتماعي المدرسي و التحصيل الدراسيليدتتبمييذالسي ةال ال دة
ا و ا دمستوع الداللة (.)5.51



















ملخص البحث باللغة األجنبية
L’apprenant est considéré comme étant
démarche pédagogique, l’amélioration de son
le but sublime de tout système éducatif qui
d’une façon systématique en raison de
développement global du pays.

l’axe principal de la
rendement scolaire est
tente d’en progresser
son impact sur le

Le présent travail qui porte sur l’interaction sociale et sa relation
avec le rendement scolaire chez des lycéens, à la recherche des
relations étroites entre l’interaction socio- éducative et la réussite
scolaire chez des futurs bacheliers. On a choisi les relations
interactives suivantes : (Elève-Administration), (Elève-Enseignant),
(Elève-Conseiller de l’orientation et le conseil scolaire) et (ElèveCamarades) pour découvrir ses liens relationnels avec la réussite
scolaire de l’élève.
L’objectif principal du notre travail vient pour trouver une réponse
de la question suivante : est ce qu’il y a un lien relationnel entre
l’interaction socio-éducative et le rendement scolaire chez des futurs
bacheliers? Et pour cette raison on a appuyé sur la méthodologie
descriptive relationnelle, on a utilisé aussi des outils indispensables
pour notre recherche telles que l’observation, la collaboration,
questionnaire et l’entretien.
Le volet pratique de notre recherche a été effectué au sein du lycée
BADI Mekki, la Daïera de Z. El oudi, la wilaya de Biskra. Cette étude
a concerné 115 élèves avec un pourcentage de 50% de l’ensemble des
lyciens.
On a trouvé les résultats suivants :
1- Il n’y a pas un lien relationnel statiquement significatif entre
l’interaction socio-éducative [(élève-administration) et (élèvecamarades)] et le rendement scolaire chez la population d’étude
(au seuil 0,05).

ج

2- Il existe un lien relationnel statiquement significatif entre
l’interaction socio-éducative [(élève-enseignant) et (élèveconseiller de l’orientation et de conseil scolaire)] et le rendement
scolaire chez la population d’étude (au seuil 0,05).
3- D’une manière globale on a pu montrer qu’il existe une relation
étroite entre l’interaction socio-éducative et le rendement
scolaire chez la population d’étude (au seuil significatif 0,05).
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الرق

ع واا الجدول

51

ص ي اصماتم ي البح ي (توزي ي األ ييرادحسييبالت صص ي ت
الدراسية،الا سوا ا دك)
حامماتم الدراسةواي ةالبح .
توزي أ رادماتم البح حسبمسيتوتال تي اجالمدرسيية يه
ك شعبة
توزي أ راداي ةالبحي حسيبمسيتوتال تي اجالمدرسيية يه
ك شعبة
توزي أ راداي ةالبح حسبالا س
توزي أ راداي ةالبح حسبالسـي
توزي أ راداي ةالبح حسبشعبةالدراسة
توزي أ راداي ةالبح حسب ا دكالس ة
توزي أ راداي ةالبح حسبمستوتالتحصي الدراسه
توزيي أ ييراداي ييةالبحي حسييبال اي ح ييهشي دكالب ك لوريي 
()2112
ت ي اجش ي دكالب ك لوري ي  ييب األرب ي س ي واتاأل يييركل وييية
الش يدب د مكهزريبةالواد –بسكرك-
اسييتا ب تأ ييراداي ييةالبح ي حييو اباييةالت اي االاتم ي اه
المدرسه(تلميذ -دارك)ب لتحصي الدراسهلتبميذالسي ةال ل ية
و 

13

اسييتا ب تأ ييراداي ييةالبح ي حييو اباييةالت ا ي االاتم ي اهالمدرسييه
(تلميذ-أست ذ)ب لتحصي الدراسهلتبميذالس ةال ل ة و
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مقدمـــة
رر لمدايرر س لفررالمدرمتررررل لرراملدررر لتخسررر لرررال ررسر ل رر ل

تعتبررالمدرسا رر لرررالر

مدصررعيسيالمددرراسالجلمدمرر اتلفهررالت ر ن لفررالت ررجيالمددرراسلجلج ررسمس لد وير لم متر ير لدي ررجال
صاملفع لفالب ءلرمترع لجلمدرو فل ل
جلدهذملف درمترع لمإل

ل

ت د ليخ سل

ي لتهرت ل ييراملبهرذ لمدر

ر لجير ر لر هر لبر التجرجالمدرمترررل جل

لب دتابي لجلمدتع ي تلجليتم لنذملم نتر لرال الللزي س لمإل د قلمدتابرجاتلج رذمل

م نتر لب ألبو ثلجلمدسام
ل

لبخ ئ لجلم تراماليت .ل

لمدتابجي لجلتس يره .ل

لجدر ر ل ر لمدرسا ر لر

ر لممتر ي ر لفه ه ر لتخررج ل ر لل ر سلرررالمدتد ررللبرريال ررس ل

صالتتواكلضر ه لجلفالجج ان لف م حل الر

ليتجقفل ر لجبيعر لمدعالقر لمدخ ئرر لبريال

فامسن تلجلاغ لم نترر لمد بيرالمدرذالتجدير لمدسجدر لد رسا ر لررال رالللزير س لمدهي رللمدتابجير لجل
تجفيالمدج ئللمدتابجي لمدوسيي تلج ل النذملم نتر لب دم بل دعالئخاليبخ ل قص لرخ ا ر لب دم ربل
مدديزيخا.ل
جليهررسفلمدرمتررررلرررال ررالللم نترر لب د لر لمدتابررجالجدر لج ررسمسل فررامسملصر دويال ر فعيال

ل

أل د رره لجلرمررترعه تلجليتجقررفلنررذمل ر لرررسيلمإل ررسمسلمدميررسلده ر ءلمألفررامسل د رري تلجممتر ي ر تل
درسيلتوصي ه لمألريللدر ليت خج لرالرع افلجل ج ل الللر ت فلمدراموللمدتع يري .ل
جلت تالنذ لمدسام

ل

لد بوثلفالعالقة التفاعل االجتماعي المدرسي بالتحصيلل الدراسيي لتالمليل السيلة الةالةية

ةالويتلويثل و جللررال الدهر لمدتعرافل ر لطبلعية وقواالعالقياا التفاعةليةلمدخ ئرر لسم رللالبلئية المدرسيلةتل
جرسيلت ييالر ت فل

صان ل(مإلسما لمدرسا ي تلمأل تذ تلر تش المدتجمي لجمإلاشر سلمدرسا راتل
لالتحصلل الدراسي لةتةملل.

مر

لمداف ق)ل

ل

جلقسلق ر لنذ لمدسام لجد لسبعة ( )70فصولتلويرثلت جد ر لفرالمددصرللمألجل"الفصيل التميليدي"ل

توسيسلجش دي لمدبوثلجلصي غ لفاضي لمدبوثتلي لتوسيسلمدردر ني لمأل

ري تلير ل نرير لمدبورثلجل

ب بلم تي ا تلفتوسيسل نسمفلمدبورثتلجل يراملمدسام ر لمد ر بخ تل اضره لجمدتع يرقل يهر لت رر ل
مددصللمدي الرالمدسام لفخسل صصلمرحةةالمراهقةلجنالمدراو لمدعراي للعللة البحث.ل
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ل

جلفررالمددصررللمدي دررثلتجاق ر للمرحةيية التعةييلث الةييالويتلجلفررالمدمررزءلمألجللر ر لت جد

كمؤسسيية تربوليية اجتماعلييةتل

ر لالمدرسيية

ص ئصرره لجلجل ئده ر تلجلالعالقيياا التفاعةلييةلبرريالالتةملييل (محييور العمةليية التربوليية)

وعلاصر البلئة المدرسلةتلجلمدمزءلمدي ال صصلةتعةلمالةالويلرب سئ تل نري تل نسمف ...ل
ل

جلفالمددصللمدامبرلت جد لالمتغلر التابعل"مدرتريللفالالتحصلل الدراسيلرب سئ تلشاجج تل نسمفر تل

جلمدعجمرللمدر يا لفي تلجج ئللقي
ل

".ل

جلفررالمددصررللمد ر رسلت جد ر لالمتغليير المسييتقلل"التفاعييل االجتميياعيل"لردهجر ر تل

ر تل نريت ر تل

ر تجي ت تلجلمد لاي لمدرد ا لد تلجي ل ر ي ت ل":تع جاتلت فستلت يفتلصرام ".للم يراملتجاق ر ل
لةتفاعل االجتماعي المدرسي و العالقاا االجتماعلة بلن علاصرالبلئة المدرسي .ل

ل

ررررر لمددصررررللمد رررر سسلفخررررسل صررررصلألنرررر لاإلجييييراااا المليجلييييةتلجلفيرررر لت جد رررر تلمدسام رررر ل

م

تجال ي تلمدر هجلمدر ت س تلرمتررلجل ي ر لمدسام ر تلمألسجم لمدر رت سر لفرالمرررلمدبي ر تل

ي لجبع سل جلرم
ل

لمدسام تلجل ياملمأل ديبلمإلوص ئي لمدر ت سر .ل

ر ر لمددصررللمد ر برلفخررسل

صررصللعييرو و تحةلييل وملاقليية اللتييائ

لجلقررسلت جد ر لفي ر

لملاقليية اللتييائ

وتفسيلر الفررالضرجءلعمةليياا التفاعيل االجتميياعيتلير لر قشر لمد تر ئجلفررالضيوا فرضييلاا الدراسيةلير ل صصر ل
مدمزءلمأل
ل
م

ياللخالصة لتائ

الدراسة.ل

جل يررراملإقتراحييياا البحيييثل جلمرترررسمسم لبوييررر تلجلت يهررر لالخاتميييةلتليررر لقائمييية المراجيييعلمدترررالترررر ل
تد س لر ه لفالج م زلنذ لمدسام تلي قائمة المالحق.ل
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الفصـل األول :الفصل التمهيـدي
 -1إشكاليـة البحـث
 -2فرضيـات البحـث
 -3تحديـد المفاهيـم األساسيـة
 -4أهمية البحث و أسبـاب اختيـاره
 -5أهـداف البحـث
 -6الدراسـات السابقـة

الفصل التمهيدي

الفصـل األول:

 -1إشكاليـة البحـث
إن التربية هي أساس قيام المجتمعات و تقدمها ،و التقدم الذي ينشده المجتمع ال يمكن
أن يتحقق إال بعدقداد الدقرد الحقالق الققادر دمقا المسقاهمة قي إحق و بييتقن ،و ال يمكققن أن
يكون هذا الدرد إال إذا حمحت المدرسة بادتبارها القمب النابض لممجتمع.
و المدرسققة هققي م سسققة اجتماديققة تربويققة رسققمية أوجققدها المجتمققع لتحقي ق أهدا ققن
والمتمثمة ي إدداد اإلنسان لمحياة ،و هي ليست منعزلقة دقن الهيكقال االجتمقادي العقام ،هقي
المس ق ولة دققن نقققال الثقا ققة ومسققاهمتها ققي دمميققة التماسققي االجتمققادي الققذي ي ققمن وحققدة
المجتمع من خ ال توحيد الجهود نحقو البنقا و التوقوير وتزويقد المقتعمم بالمعقارع و إدقداده
لمتعامققال مققع العققالم المققادي و الندسققي و االجتمققادي بحققورة متكيدققة ومتوا قققة بعققد إمققداده
بالمهققارات الخاحققة و ال ققرورية لمتومبققات الووققايع و توجيهققن توجيهققا سققميما تتوا ق

يققن

مكتسققباتن مققع رهباتققن و ميوالتققن ،و تتميققز الم سسققة التربويققة بوجققود تدادققال بققين العناحققر
المكونة لها و الذي يولد د قات اجتمادية ت ثر دما المردود التربوي والتححيال الدراسي.
و تسعا كال منوومة تربوية إلا تدعيال و تحسين دمميقة التححقيال الدراسقي ذن ذلقي
من شأنن إمداد المجتمع بأد ا م همين و ادمين ي الحياة.
و الجزاير كغيرها من الدوال التي تسعا لبموغ هذا الهدع ،و رهم مقا تبذلقن الحكومقة
ومن ورا ها وزارة التربية الوونية من مجهودات لتعديال وقر التقدريس و تحسقين المنقاه
الدراسققية و تققو ير اإلمكانيققات التعميميققة...إال أن التققدني و القحققور و التذبققذب ققي مسققتو
التححقققيال الدراسقققي وقققاهرة لمعيقققان ،و هقققذا مقققا يوقققرو

قققرورة البحققق دقققن اذسقققباب

المو ودية التي ت ثر ي دممية التححيال.
و التمميذ ي مرحمة التعميم الثانوي يعيش مرحمة المراهقة و هقي مرحمقة نمقو وبيعقي
سيولوجي و سيكولوجي يتعرض لها الدرد.
و تتميز هذه الدية العمرية الهامة من حياة الدرد بعقدة مشقك ت و مقن أهمهقا محاولقة
االسققتق لية ،الحققراد الققداخمي ،االهتققراب ،التمققرد ،أزمققة الهويققة ،دققدم تقبققال سققموة الكبققار،
العحبية و حدة الوباد ،المشك ت الوجدانية ،مشك ت التقمص أو التقميد...و هيرها.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصل التمهيدي

الفصـل األول:

و ققي الواقققع يمكققن تسققيير هققذه المرحمققة بققدون مشققاكال و حققعوبات إذا حققاوال الكبققار
تهيية المواقع المديدة و النا عة لممراه بوريقة سميمة تشجعن و ال تخيدن أو توتره ،بقاحترام
رأيققن أو وجهققات نوققره دون تسققدين أو نبققذ أو تحوققيم ،و توجيهققن نحققو اذ

ققال دون إجبققار،

وتعزيز مواقدن التخقاذ الققرار وتحمقال المسق ولية ،قاحترام شخحقية المراهق أمقرا هقام مقن
حي نموه االندعالي و االجتمادي مما يسادده دما حال المشك ت ح سميما.
وكثيرا ما نجد التمميذ قي التعمقيم الثقانوي يشقعر بقالتوتر و القمق و اال قوراب الندسقي
قققي حالقققة دقققدم تكيدقققن مقققع المواققققع التعميميقققة ،المقققواد الدراسقققية ،اذسقققاتذة ،اإلدارة ،ومقققع
الزم

...وهذه المشك ت ت ثر ين و تسبب لن الحيرة و االرتباي الندسي القذي يق ثر بقدوره

دما تححيمن الدراسي.
و يمكن لن أن يتكيقع أو يتوا ق مقع بييتقن المدرسقية التعميميقة إذا كانقت هقذه اذخيقرة
تتدققق مقققع ميولقققن و رهباتقققن و اتجاهاتقققن و يشقققعر بقققداخمها بالر قققا و االرتيقققاو و التقبقققال
واالسقققتقرار مقققن خققق ال الع ققققات بقققين أ رادهقققا ،و التدادقققال االجتمقققادي ،و تققققدير القققذات
واحترامها ،و الثقة بالندس و التعبير دنها ي مجاالت الدراسة المختمدة.
و لكققي يتحق ق

لققن الن ق و التكيققع الندسققي و االجتمققادي و المدرسققي عمققا البييققة

المدرسية مراداة اذساليب التربوية و البيداهوجية السميمة التي ترتكز أساسا دما النوريات
ومبادئ العموم الندسية و االجتمادية و التربوية الهاد ة من أجال تكوين الوالب تكوينا معر يا
و سيكولوجيا يمكنن من التكيع و التوا

مع محيون.

إن الجمادة ال تقتحر دما مجقرد نققال التقرا الثققا ي و االجتمقادي و تزويقد التمميقذ
بالمعر ققة و المهققارات ،بققال إنهققا تحققال الدققراد بواسققوة شققبكة مققن الع قققات وتوزيققع اذدوار
وتحديد المكانة و الو عية االجتمادية و تزويقدهم بقالقيم و االتجاهقات التقي تحقبق يمقا بعقد
أساسقا لمقوال و االنتمقا بحيق يعجقز الدقرد دقادة دمقا القتخمص مقن قوانينهقا خشقية النبقذ
والحرمان.
و الجمادققة المدرسققية تحديققدا أو الوسققو المدرسققي يمثققال دمميققة التوبيققع االجتمققادي
والذي تحد

ين مجمودة مقن التغيقرات الندسقية و االجتماديقة لمتمميقذ ،ومقن أهقم خحقايص

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصل التمهيدي

الفصـل األول:

الجمادات التي تساددها دمقا االسقتمرار و تحقيق أهقدا ها هقي الديناميقة ،و التقي تتمثقال قي
مجمودقققة مقققن اذسقققاليب الدنيقققة التقققي تسقققتهدع تنميقققة التدقققاد ت االجتماديقققة بقققين أد قققا
الجمادققة ،و تققدديم التواحققال الجيققد بيققنهم مققن أجققال التواحققال إلققا وحققدة كققر بققين القققو
المتدادمة داخال الجمادة و التي تنوم و تدير العمال يها من أجال تحقي أهدا ها.
ومققن أهققم العوامققال التققي تققأثر دمققا سققموي التمميققذ هققي مققد تقبمققن لذاتققن و شققعوره
بالر ا ،و هذا ما يد عن نحو الدراسقة و العمقال الجقاد و التوا ق مقع ا خقرين و االنجقاز قي
مجاالت تتد مع ميولن و إمكانياتن ،أما التمميذ الذي ال يتقبقال ندسقن وال يشقعر بالر قا يكقون
معر ا لممواقع اإلحباوية و التي يشقعر مقن خ لهقا بالدشقال ودقدم التكيقع االجتمقادي ممقا
يد عن إلا االنووا أو العدوان و المذان ي ثران دما تححيمن الدراسي.
إن التمميذ يحتاج إلا إشباد حاجة التقدير االجتمقادي داخقال الوسقو المدرسقي ،وهقذا
االنتما هو حاجة أساسية يرتكز دميها النمو الندسقي و االجتمقادي و المقذان يوهقرا جميقا قي
سموكن إزا ا خرين ،و الحاجة لهذا اإلشباد ال يتحق

إال ي وال جمادقة (وسقو) مدرسقي

دينامي ،و من أهم مواهر هذه الدينامية:
-التفاعل االجتمااع

 :و الذي يعتبقر أهقم دناحقر الع ققات االجتماديقة و يت قمن دنحقر التوققع

لد كال أ راد الجمادة ،وكقذلي يت قمن إدراي القدور االجتمقادي و سقموي الدقرد قي

قو

المعايير االجتمادية التي تحدد دوره االجتمادي و أدوار ا خرين.
إن التمميذ من خ ال التدادال يتعمم التحرع يحقبق سقموكن موابققا لانمقاو السقموكية
التققي تحققد

ققي الم سسققة التعميميققة و المتوا قققة مققع الققنوم االجتماديققة ،ومققن أبققرز أشققكاال

التدادققال االجتمققادي التنققا س ،التوا ق و التعققاون ،التكيققع و الحققراد ،وهنققاي د قققة بققين
أهداع الجمادة و التدادال االجتمادي الذي يساهم ي تحقيقها.
و الموهر الثقاني لديناميقة الجمادقة المدرسقية هقو وجقود  :العالقاا انساااسية التفاعلياة

داخل الجماعة ،وخاحة بين الت ميذ و اذساتذة من جهة و بينهم و مستشار التوجين واإلرشقاد
المدرسي من جهة ثانية ،و هذه الع قات ت دي دورا هاما ي بنا و تكقوين شخحقية التمميقذ

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصـل األول:

دقميا ،معر يا ،لغويا ،اندعاليا و اجتماديا ،وكال ذلي من شأنن أن يسادد دما تحقيق تححقيال
دراسي جيد يساهم ي تحقي النجاحات و االنجازات المختمدة.
بد ال تدادال سمات شخحيات القايمين دما المتعمم (التمميذ) ،و وريقة تعقاممهم معقن
إيجابققا أو سققمبا تققنعكس دمققا شخحققيتن ققي جانبهققا المعر ققي و الوجققداني ،و هققذا مققا ي ق ثر
بال رورة و بندس االتجاه دما التححيال الدراسي لمتمميذ و هو ما يجعمنا نعتبر أن الجمادقة
المدرسققية (إدارة ،أسققاتذة ،مستشققار التوجيققن ،زمق

 )..تعتبققر مققن أهققم العوامققال المق ثرة ققي

سموي التمميذ دن وري التدادال الذي يقتم داخقال الم سسقة و الع ققات السقايدة بقين أ رادهقا
ي ثر ي تححيمن الدراسي.
و قققي دراسقققتنا هقققذه نسقققعا لتو قققيق الع ققققة بقققين التدادقققال االجتمقققادي المدرسقققي
و التححيال الدراسي لت ميذ السنة الثالثة ثانوي و ذلي بعجرا دراسة ميدانية دما دينقة مقن
الت ميذ بثانوية الشهيد بادي مكقي – زريبقة القوادي – بسقكرة و هقو مقا يسقتددي منقا وقرو
التسا ال الرييسي التالي :
هاال توجااد عالقااة ارتباطيا باايا التفاعاال االجتماااع المدراا و التحصاايل الدرااا لااد
تالميذ الاسة الثالثة ثاسوي ؟
و الذي تنبث منن التسا الت الدردية التالية:
 -1هال توجد د قة ارتباويقن بقين التدادقال االجتمقادي المدرسقي (تلمياذ-إدارة) و التححقيال
الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي ؟
 -2هال توجد د قة ارتباوين بين التدادقال االجتمقادي المدرسقي (تلمياذ-أااتاذ) و التححقيال
الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي ؟
 -3هال توجد د قة ارتباوين بين التدادقال االجتمقادي المدرسقي (تلمياذ -ماتشاار التوجيا
وانرشاد المدرا ) و التححيال الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي ؟
 - 4هال توجد د قة ارتباوين بين التدادال االجتمادي المدرسي (تلميذ-زماال ) و التححقيال
الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي ؟
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 -2فرضيا الدرااـة
الفرضية العامة
توجد د قة ارتباويقن بقين التدادقال االجتمقادي المدرسقي و التححقيال الدراسقي لقد ت ميقذ
السنة الثالثة ثانوي .
الفرضيا الجزئية
 -1ال توجد د قة ارتباويقن بقين التدادقال االجتمقادي المدرسقي (تمميقذ  -إدارة) و التححقيال
الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي ؟
 -2توجققد د قققة ارتباويققن بققين التدادققال االجتمققادي المدرسققي (تمميققذ  -أسققتاذ) و التححققيال
الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي ؟
 -3توجققد د قققة ارتباويققن بققين التدادققال االجتمققادي المدرسققي (تمميققذ  -مستشققار التوجيققن
و اإلرشاد المدرسي) و التححيال الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي ؟
 -4ال توجد د قة ارتباوين بين التدادال االجتمادي المدرسقي (تمميقذ  -زمق

) و التححقيال

الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي ؟

 -3تحديد المفاهيم األاااية
 .1.3التفاعل االجتماع  :يعتبر أهم دناحقر الع ققات االجتماديقة الموجقودة داخقال الوسقو
المدرسي ،و هو السموي الذي ي ثر بن الدرد ي أ عاال ا خقرين دقن وريق المعنقا و القيمقة
و الرموز ،حي أن الدرد يستجيب لممعنا الذي يخمعن دما أقواال و أ عاال ا خرين.
و يشقير إلققا التققأثير المتبققادال أو الع قققة البشقرية بققين التمميققذ و الجمادققة المدرسققية (اذ ققراد
الدادمين ي الوسقو المدرسقي) ونخقص هنقا :الغقدارة المدرسقية ،اذسقاتذة ،مستشقار التوجيقن
و اإلرشاد المدرسي وجمادة الر ا  ،بغض النور دن إيجابيتها أو سمبيتها و التي تجعال مقن
سموي أي منهما منبها لسموي ا خر.
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الفصـل األول:
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 .2.3التحصاايل الدراا ا  :يققراد بققن مققد تححققيال التمميققذ لممقققررات الدراسققية ،و يقققدر أو
يقققاس مققن خ ق ال مققا يححققال دميققن مققن النتققاي المدرسققية الدحققمية و السققنوية بعققد إجرايققن
المتحانات كتابية وخ ودن لعممية التقويم المستمر.
 .3.3المراهقة :هي ترة نمو وبيعي سيولوجي و سيكولوجي تمتقد مقن نهايقة الودولقة إلقا
بدايققة الرشققد و التققي تتميققز بتغيققرات جسققدية ومققا يحققاحبها مققن تغيققرات ندسققية و وجدانيققة،
و التي تجعال الدقرد يعقاني مقن دقدة مشقك ت أهمهقا محاولقة االسقتق ال ،الحقراد القداخمي،
التمرد ،أزمة الهوية ،دقدم تقبقال سقموة الكبقار ،حقدة الوبقاد ،المشقك ت الوجدانيقة ،القتقمص
و التقميد.
وحققددت ققي دراسققتنا هققذه بدتققرة التعمققيم الثققانوي (ت ميققذ اذقسققام النهاييققة) و الققذين تتققراوو
أدمارهم من  17إلا  22سنة.
 .3.3الجماعاااة التربوياااة (المدرااااية) :هقققي العناحقققر المكونقققة و الدادمقققة قققي الم سسقققة
(الثانوية) ،و المتمثمة ي الت ميقذ ،اإلدارة ،اذسقاتذة ،مستشقار التوجيقن و اإلرشقاد المدرسقي
والزم

(جمادة الر ا ).

 .3.3البيئة االجتماعية المدراية :هي الوسقو االجتمقادي و التربقوي القذي تقتم يقن دمميقة
التربية و التعميم المنومة و القايمة دما أساس من التخويو و اإلدداد المسب .

 - 3أهمية البحث و أاباب اختياره
إن اختيارنققا لهققذا المو ققود لمدراسققة ينبققع مققن إيماننققا العمي ق بالققدور الققذي تقققوم بققن
المدرسة كم سسة اجتمادية و تربوية ي إدداد الدرد لمحياة دما كا قة المسقتويات (الندسقية،
االجتمادية ،الثقا ية و العممية) وذلي بغية الححقوال دمقا أ قراد قادمين قي المجتمقع ،و لقن
تحقققق المدرسقققة وويدتهقققا دون الوحقققوال إلقققا مسقققتو جيقققد مقققن التححقققيال الدراسقققي لقققد
المتعممققين ،و هققذا مققا يجعمنققا نركققز دمققا البييققة المدرسققية أو الجمادققة التربويققة لتداد تهققا
ود قاتها الداخمية ومن ثم دينامياتها التي ت ثر مباشرة دما التححيال الدراسي ،إ ا ة إلا
أسباب أخر نذكر أهمها :
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصل التمهيدي

الفصـل األول:

 )1ممارستنا اإلرشاد المدرسي و إيماننا بالدور الهام لمتدادال االجتمادي داخال الم سسة ي
دممية التححيال الدراسي لد الت ميذ.
 )2م حوتنا ومعايشتنا لمشك ت سو االتحاال بين العناحر المكونة لممجمودة التربوية.
 )3المساهمة ي البح و التحميال ي كيدية ر ع مستو التححيال الدراسي .
 )4الرهبة الخاحة ي المساهمة ي دممية خم مناخ تعميمي أ

ال يتمثال ي إيجاد

دينامية عالة ت دي إلا تحسين التححيال الدراسي ،و تزويد المجتمع بعناحر بنا ه.
 -3أهـداف الدرااـة :نسعا ي دراستنا هذه الوحوال إلا :
* معر قققة وبيعقققة الع ققققة بقققين التدادقققال االجتمقققادي المدرسقققي (تمميقققذ-إدارة) و التححقققيال
الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي.
* معر ة الع قة بين التدادال االجتمادي المدرسي (تمميذ-أسقتاذ) و التححقيال الدراسقي لقد
ت ميذ السنة الثالثة ثانوي.
* تو قققيق أهميقققة الع ققققة بقققين التدادقققال االجتمقققادي المدرسقققي (تمميقققذ-مستشقققار التوجيقققن
و اإلرشاد المدرسي) و التححيال الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي.
* الكشع دن وبيعة الع قة بين التدادقال االجتمقادي المدرسقي (تمميقذ-زمق

) و التححقيال

الدراسي لد ت ميذ السنة الثالثة ثانوي.
* الكشع دن معيقات دممية التواحال بين مكونات الجمادة المدرسية.
* البح دن اذسباب الحقيقية لمشكمة تذبذب و تدني مستو التححيال الدراسي.
* لدت نور القايمين دما المجاال التربوي ذهمية دناحر البيية المدرسية
(الت ميذ-مستشار التوجين و اإلرشاد المدرسي ،اذساتذة ،اإلدارة) أثنا إدداد المناه
و البرام الدراسية.
*  .الوحوال إلا الور الكديمة إلا االرتقا بمسقتو التححقيال الدراسقي بادتبقار ذلقي يق ثر
دما الدرد (التمميذ) و المجتمع.
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صفحة - 11 -

الفصل التمهيدي

الفصـل األول:

* المساهمة ي دمميقة التغييقر و التوقوير مقن خق ال خمق منقاخ تعميمقي و تححقيمي أ

قال

لتزويد المجتمع بعناحر بنا ه.

 -6الدرااا الاابقة :
مققن حققدات العمققم التراكميققة ،إذ أن نهايققة بح ق مققا ،هققي بدايققة بح ق تخققر و تعتبققر
الدراسققات السققابقة ذي مو ققود مققا مققن أهققم العوامققال التققي تسققادد الباح ق و ترشققده ،هققي
تسقققادده و تمكنقققن مقققن هقققم مو قققودن همقققا جيقققدا ،و توسقققع زاويقققة ر يتقققن ذهقققم جوانقققب
المو ققود ،كمققا تعمققال الدراسققات السققابقة دمققا توجيققن الباحق الوجهققة الحققحيحة ،و تجنيققن
الخروج دقن المو قود ،و ذلقي بتبيقين اإلجقرا ات و الخوقوات المتبعقة قي مراحقال البحق
العممي ،كما تعتبر كذلي مرجعا هاما لمباح بما تقدمن من خووات منهجيقة أو مقادة دمميقة
و يستعممها الباح كأداة مقاربة.
و من خ ال بحثنا المتواحال لم نجد دراسقة سقابقة تناولقت متغيقري دراسقتنا (التدادقال
االجتمادي و التححيال الدراسي) و هناي دراسات دديدة تناولت متغير واحد مقن مو قود
دراسققتنا ،و هققذه الدراسققات ال تخققدم مو ققودنا و لكننققا وجققدنا دراسققتين سققابقتين مشققابهتين
لدراستنا و هما :
 -1..عرض الدرااة الاابقة:
أ .الدرااة األولا :

حورياة علا شاريف ،البيئاة االجتماعياة المدرااية و عالقتهاا باالمردود الدرااا

 ،دراسقة

لنيال الماجستير ،تخحص دمم إجتماد التربية ،المسيمة ،الجزاير.2118 ،
تهققدع الباحثققة مققن خ ق ال هققذه الدراسققة تو ققيق د قققة البييققة االجتماديققة المدرسققية
بققالمردود الدراسققي ،قامققت بدراسققة ميدانيققة دمققا دينققة مققن الت ميققذ المعيققدين لمسققنة الثالثققة
ثانوي بعحد بمديات والية مسيمة و كانت هذه الدراسة سنة .2118
انومقت الباحثة من التسا ال الرييسي التالي:
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صفحة - 12 -
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الفصـل األول:

ما عالقة البيئة االجتماعية المدراية بالمردود الدراا ؟ و أدرجت تحتقن ث ثقة تسقا الت
ردية هي:
 .1ما د قة السموي االتحالي ذستاذ التعميم الثانوي بنتاي الت ميذ المدرسية ؟
 .2ما د قة السموي التنويمي إلدارة م سسة التعميم الثانوي بنتاي الت ميذ المدرسية ؟
 .3ما د قة جمادة الر ا المدرسية بنتاي الت ميذ المدرسية ؟
تهدع الباحثة من خ ال دراستها إلا:
 كشققع و وحققع الع قققة بققين السققموي االتحققالي ذسققتاذ التعمققيم الثققانوي و نتققاي الت ميققذالمدرسية.
 كشع الع قة بين جمادة الر ا المدرسية و النتاي الدراسية لمتمميذ. التحسيس بأهمية البيية االجتمادية المدرسية ي تشكيال سقموي المقتعمم و قي حياتقن العمميقةو العممية.
و قد قسقمت الباحثقة بحثهقا إلقا خمااة فصاول ،حيق تناولقت قي الدحقال اذوال:
الدراااة

موضاو

من تحديد اإلشقكالية ،أهميقة الدراسقة ،و أسقباب اختيقار المو قود ،أهقداع الدراسقة،

تحديد المداهيم ،ثم درض الدراسة السابقة و التعميم دميها ،أما الدحال الثاني قد تورقت يقن
للمدرااة كبيئااة اجتماعيااة ،و خححققت الدحققال الثالق
للدرااة

للمااردود الدرااا

 ،و تناولققت

ي الدحال الرابع ،بينما تورقت الباحثة ي الدحال الخامس إلا

انجاارا ا المسهجيااة

عرض الستائج و تحليلها.

و قد توحمت الباحثة ي اذخير إلا النتاي التالية:
 .1إن اذساتذة يعاممون الت ميذ معاممة حسنة مما يشجعهم دما االهتمام بالدراسقة و هقذا مقا
ينعكس إيجابا دما نتايجهم الدراسية.
 .2إن تشجيع اذساتذة لت ميذهم دما الدراسة يد عهم إلا تحقي نتاي دراسية أ

ال.

 .3ددم شعور المبحوثين بالر ا دن الثانويات التي يدرسون بها مما يحبو دقزيمتهم و هقذا
ما ي ثر سمبا دما نتايجهم الدراسية.
 .4المعاممة السيية من ورع إدارة الثانوية كانت من إخدا الت ميذ ي شهادة الباكالوريا.
 .5اإلدارة المدرسية تعامال الت ميذ دون تمييز مما يشجعهم و يحدزهم دما الدراسة.
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الفصـل األول:

 .6إن تعاون التمميذ مع جمادة ر اقن المدرسية يد عن إلا إحراز نتاي دراسية أحسن.
 .7إن اذ كققار السققمبية دققن الدراسققة و المدرسققة دنققد جمادققة الر ققا بالمدرسققة مققن أسققباب
إخدا الت ميذ ي شهادة الباكالوريا.
ب -الدرااة

الثاسوية :صالح العقوا ،البيئة االجتماعية المدراية و عالقتها بالتحصيل الدراا

 ،دراسقة لنيقال

الماجستير تخحص دمم اجتماد التربية ،بسكرة ،الجزاير.2111 ،
يهدع الباح مقن خق ال دراسقتن الوحقوال إلقا تو قيق و الكشقع دقن د ققة البييقة
االجتمادية المدرسية بالتححيال الدراسي لمتمميذ ،قام بدراسة ميدانيقة دمقا دينقة مقن ت ميقذ
السققنة الثالثققة ثققانوي ( 111تمميققذ) بثققانويتي :ابققن رشققي القيروانققي و ثانويققة المنقققر الجديققدة
و الواقعتين بدايرة الوبيات والية ورقمة
انوم الباح من التسا ال الرييسي التالي:
إل أي حد تؤثر البيئة االجتماعية المدراية ف التحصيل الدراا للتلميذ ؟
و تدرد دنن ث

تسا الت ردية هي:

 .1إلا أي مد ي ثر السموي التعميمي لاستاذ ي التححيال الدراسي لمتمميذ ؟
 .2إلا أي مد ت ثر اإلدارة المدرسية ي التححيال الدراسي لمتمميذ ؟
 .3إلا أي مد ت ثر جمادة الر ا المدرسية ي التححيال الدراسي لمتمميذ ؟
وكذا الباح من خ ال دراستن يهدع إلا:
 الكشقع دقن أهميقة و دور البييقة االجتماديقة المدرسققية قي التححقيال الدراسقي لمتمميقذ ققيالمرحمة الثانوية.
 جمقققب اهتمقققام الققققايمين دمقققا الحققققال التربقققوي لمحقققرص و التركيقققز دمقققا دناحقققر البييقققةاالجتماديقققة المدرسقققية (اذسقققتاذ-اإلدارة-جمادقققة الر قققا ) أثنقققا إدقققداد و و قققع المنقققاه
و البرام التعميمية.
 -الوحوال إلا مستو أ

ال من التححيال الدراسي لمتمميذ ،لمقا لقن مقن تثقار ايجابيقة دمقا

كال من الدرد و المجتمع.
و قد قسم الباح بحثن إلا خمسة حوال ،حي خحص الدحال اذوال لـ:
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصـل األول:
موضو

الفصل التمهيدي

الدرااة :من تحديد اإلشكالية ،ر يات الدراسة ،أهمية المو ود ،أهقداع المو قود

تحديققد المدققاهيم و الدراسققات السققابقة ،أمققا الدحققال الثققاني قققد تنققاوال
اوايولوج
للدرااة

 ،و ي الدحال الثال تور الباح

ي الدحال الرابع ،و قد استخدم الباح

و من اذدوات التي استخدمها الباح

إلا

التحصيل الدراا

المسهج الوصف

قي جمقع البيانقات،

،

يققن المدراااة مااا مس ااور

و تنقاوال

انجارا ا المسهجياة

و حجم العيسة هاو ( 111تلمياذ)،

االااتبياا ،المقابلاة ،الااجال و الوثاائ

،

واسققتخدم ققي تحميققال النتققاي اذسققاليب اإلححققايية التاليققة ( التكققرارات و النسققب الميويققة،
معامققققال الداكرونوبققققاخ لمتأكققققد مققققن ثبققققات أداة االسققققتمارة ،اسققققتخدام المتوسققققو المققققوزون،
واالنحراع المعياري ،و كذا لمدالة دمقا الدقرو  ،بينمقا توقر الباحق

قي الدحقال الخقامس

إلا درض و تحميال النتاي .
و قد وحال الباح

ي اذخير إلا النتاي التالية:

 .1وجققود د قققة إيجابيققة بققين اذسققتاذ و التمميققذ ،و هققذا مققن العوامققال التققي تسققادد التمميققذ
لموحوال إلا تححيال دراسي جيد.
 .2د قة التمميذ باإلدارة هي د ققة سقمبية ممقا تق ثر دمقا دمميقة التعمقيم و تسقاهم قي تقدني
مستو التححيال الدراسي لمتمميذ.
 .3توحال إلا أن هناي نوقرة إيجابيقة لقدور جمادقة الر قا

ققي التححقيال الدراسقي لمتمميقذ

(وجود د قة إرتباوية بين جمادة الر ا و التححيال الدراسي لمتمميذ).
و إلا النتيجة العامة التالية:
إن البيية االجتمادية المدرسية ت ثر ي دممية التححيال الدراسقي لمتمميقذ كممقا كانقت البييقة
إيجابية كان التأثير إيجابيا ،و العكس ححيق.
 -6.2التعلي عل الدرااا الاابقة:
رهقم التشقابن بقين مو قود الدراسقتين السقابقتين و مو قود دراسقتنا إال أن تناولهمقا
لممو ود من جهة نور دمقم اجتمقاد التربيقة بينمقا قي دراسقتنا نتنقاوال المو قود مقن جهقة
نوققر دمقققم الققندس االجتمقققادي و كقققون بحثنققا منحقققب حقققوال التدادققال االجتمقققادي المدرسقققي
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصل التمهيدي

الفصـل األول:
و د قتن بالتححيال الدراسي ي وال النوريات المدسرة لعممياتن مثال

(التفاعلياة الرمزياة ،س رياة

الاادور ،الااالوكية) و هققذا مققا يق دي إلققا وجققود أوجققن اخققت ع دديققدة بققين الدراسققتين السققابقتين
و مو ود دراستنا ي الجانبين النوقري و الميقداني ،و رهقم اسقتدادتنا مقن البحثقين إال أننقا
نسجال نقاو االخت ع التالية:
أ -ف الجاسب الس ري :ركزت

حورية عل شاريف

قي دراسقتها دمقا الموقاهر السقمبية لممقردود

الدراسققي متمثمققة ققي اإلخدققا الدراسققي ،التسققرب المدرسققي ،و الرسققوب ،و أهممققت الجانققب
اإليجابي المتمثال ي النجاو و دواممن الندسية و االجتمادية و المدرسية.
 -لم يتور

صالح عقوا

ي دراستن إلا المراهقة التقي تمثقال المرحمقة العمريقة ذ قراد دينتقن،

قققد ركققز اهتمامققن دمققا المحققيو االجتمققادي و االقتحققادي لممراهقق و لققم يتنققاوال مرحمققة
المراهقققة و مشققك تها التققي ت ق ثر بحققدة مباشققرة ققي دمميققة التمققدرس و بالتققالي التححققيال
الدراسي.
 كل ما الدرااتيا ادتبرت أن البيية المدرسية هي (أسقتاذ-إدارة-جمادقة ر قا ) و كقان تركيقزالباحثين كثيرا حوال اإلدارة المدرسية و د قتها بالتححيال الدراسقي و أهممتقا دنحقرا مهمقا
من دناحر البيية المدرسية ،و هو مستشار التوجيقن و اإلرشقاد المدرسقي و دوره قي تكيقع
التمميذ مع واقعن االجتمادي و المدرسقي ،و د قتقن التوجيهيقة اإلرشقادية بالتمميقذ التقي تق ثر
بحدة مباشرة دما التححيال الدراسي لمتمميذ.
ب -ف الجاسب الميداس :
 -1مسهج الدرااة :المنه المستخدم ي كمتا الدراستين هو
بينمققا ادتمققدنا ققي دراسققتنا دمققا

المااسهج الوصااف االرتباااط

المسهج الوصاف

(وحع الوقاهرة)

لمكشققع دققن الع قققة االرتياويققة ب قين

التمميققذ (المققتعمم) و بققاقي دناحققر البييققة المدرسققية (اذسققتاذ -اإلدارة المدرسققية  -مستشققار
التوجين و اإلرشاد المدرسي -و الزم

"جمادة الر ا ")

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصـل األول:

الفصل التمهيدي

 -2العيسـة :ي الدراسة اذولا اختارت الباحثة دينة من ت ميذ السقنة الثالثقة ثقانوي ،معيقدي
السنة ،بينما ي الدراسة الثانية اختار الباح دينة من ت ميذ السنة الثالثة ثانوي ققدر دقددها
بققـ ( 111تمميققذ) مققن مجتمققع البحق المقققدر بققـ  411تمميققذ أي بنسققبة ( ،)%25و ن حققو أن
العينة ي الدراستين هير ممثمة لممجتمع اذحمي لمبح من ناحية خحايحها أو حجمها.
بينما ي دراستنا ادتمدنا ي اختيارنقا لمعينقة دمقا وريققة تجعقال منهقا ممثمقة تمثقي
جيدا لممجتمع اذحمي وكان حجمها ( 115تمميذا) بنسبة ( )%51من مجتمقع البحق  ،و هقي
نسبة كا ية لتعميم النتاي .
 -3أدوا جمع البياسا :
لقد ادتمد الباحثان ي دراستها دما االاتبياا و المقابلة ،بينما قي دراسقتنا ادتمقدنا دمقا
المالح

ة المعايشة (المشاركة) و االااتبياا ،و هذا راجع إلا أننا دنحرا من دناحر البيية المدرسية

(مووع ي الثانوية) محال الدراسة الميدانية.
 -3األااليب انحصائية:
تتد ق دراسققتنا مققع الدراسققتين السققابقتين ققي اسققتخدام ،التكققرارات و النسققب الميويققة،
المتوسققو الحسققابي ،االنحققراع المعيققاري ،و االخققت ع الوحيققد هققو اسققتخدامنا

لمعاماال االرتباااط

بيرااوا ،ذن دراستنا تسعا لمكشع دن الع قات االرتباوية (شدتها و اتجاهها) بقين المقتعمم
و باقي دناحر البيية المدرسية ،و هذا ما ي دي إلا اخت ع ي تدسير النتاي .

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصـل الثاني :المـراهقــة
تمهيــد
 -1تعريف المراهقة.
 –2مراحل المراهقة.
 -3خصائص المراهقة.
 -4االتجاهات المفسرة للمراهقة.
 -5مظاهر النمو في مرحلة المراهقة.
 -6أنماط المراهقة.
 -7حاجات المراهق األساسية.
 -8مشكالت المراهقة.
 -9المراهق والثانوية.
خالصــة.

المراهقـة

الفصـل الثانـي

تمهيـد:
ددا ةددت بهددا ففةدد ح مرعهددا

تعددا مراهمة ددح اهنمددح اامةددح ةااددح فدد ،نةدداه مر ددها

مإلغهة  ،ركن مراهمةات مرعماةدح رهد ا مراهنمدح رد تبدا أ فد ،مرده مر دهن مرتاةد
ةعتبه كتاب

بورنهام Burnham

ده

اهمةح مراهمة دح مرادااه بار أةدات مراتنداه مكاهةكةدح ةد ح

 1981ل اهمةح ةةح ره ا مراهنمح اا اا

ف ستانلي هال

 ، Stanly Hallمراهمة ح ةةتها

ف تها بار ضاةا مر ةزة ر جةدح مأجتاا ةدح مرج ةدةح مإلجهماةدح مراة ةدح مرتهب ةدح ةد ح
 1891فإ ه ا ضبط كل مرا اكل مرت ،ةدةنا ل مرامهةد ن تنمةمهدا ردفل مر ادف مك ل ادن
مر هن مرع هةن.
تتاةدددز اهنمدددح مراهمة دددح بدددارتوةهمت مر ةزة ر جةدددح مأجتاا ةدددح مرع مةدددح مر ةدددةح
فاراهمةق ةةعى رى مأةت فرةح مرتنهه مرهغبح ف ،مرثبات مأ عار.،
اهمةح مراهمة ح اازمردت تةدته  ،مةتادا مربدانثةن راادح فد ،مرعدار مرثارد
ظههت ردا مر دباب
مربن

نةد

دهمس ةد كات رد تكدن اعه فدح فد ،مراجتاعدات مرت مةاةدح مةدتا ت

ن نم ل رتعاةمها

(عبد هللا قلي وآخرون ،7992 ،ص ص. )721-722

فددد ،ةددد م مر ادددل ةددد ف ةدددتعهس ارتمدددف اظددداةه مر اددد فددد ،اهنمدددح مراهمة دددح
مأتجاةات مرا ةهه رها

ة مرناجات مرا كفت مرت ،تعتهس مراهمةق ف ،ة ا مراهنمح

مرنهجح ان ا مر ها.
 -1تعريف المراهقـة:
مأاطفح مرمو ي رمكماح ةهج رى مر عل همةق ي م تهب ان
باع ى م تهب مأنتف

ر ةنم بعا فه اهمةق همةق

(الشيخ أحمد رضا ،د س ،ص . ) 661

ف ،ره هةق باع ى غ ،

ة ،اهمة ح

ل همةق مروف
همة ح

ب رك ةؤكا مااء مرموح ن كماح اهمةق ت ةا مرا ان مرنم
رنق

همةق مروف اع اةا اهب مرنم

ا ا ان مر ،ء

( وطاس محمد ،1899 ،ص . )177

مرنم ة مر اه مى جاب مر

ةل.

( خليل ميخائيل معوض ،7992 ،ص . )729
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المراهقـة

الفصـل الثانـي

مركماح مرا ابمح رماهمة ح ف ،مرموتةن مر ه ةةح مأ جمةزةح ة Adolescence ،ان مر عل
مرفتة ،

Adolescente

مرت ،تع  ،مرتاهج ن مر ضج مرجةا ،مرع م ،مر ةد ،مأجتادا ،

مر جددام  ،مأ عددار ،ر د م أ ةجددب مررمددط بددةن مراهمة ددح مربم د ذ مرنم د مر د ي ةعتبدده فتددهه

ابكهه ان مراهمة ح ةنا فةها مر ضج مرج ة ( ،مجدي أحمد ،7992 ،ص.)772
-7-1اصطالحا:
ةعهف مربان ةتا م ،ة ل  )1896( Stanly Hollمراهمة دح با هدا  " :اهنمدح ادن مرعاده تتاةدز
فةها تاهفات مر ها بارع مطف مأ عاأت مرنااه مرت تهمت مرع ة ح "
( أحمد محمد الزغبي ،7991 ،ص . )219
ة ددا هكددز

هووول

مددى مرجا ددب مأ عددار ،فدد ،نةدداه مراهمةددق اددا ةعتهةدده اددن ت د تهمت

ث همت ت اف نةا ا بأ ها زاح تنا ف ،نةاه مراهمةق.
ةعهفها

أوزبول Ozbel

 :بأ ها مراهنمح مرت ،ةنا فةها مرتن ل ف ،مر ض مربة ر ج ،رم دها

( علي فاتح الهنداوي  ،7991ص ص )778 ،779

ةده مرباند

دوبويس Debesse

.

ن مراهمة دح  :تعتبده دااه اجا دح ادن مرتند أت مرجةداةح

مر ةةح مرت ،تنا بةن مرط رح مراهمة ح (. )M.Debesse, 1971,P 8
بار ةبح لدوبيس مراهمة ح اهنمح م ت ارةح تنا

فةها توةدهمت جةداةح ك اد مك ضداء مرطد ل

مر زن توةهمت ةةح كزةااه مر اط مرج ة ،ا مر اهمت مرع مةح.
نةب أنا فرويد  :Anna Freudن مراهمة ح تعا باثابح ط
( أبو بكر محمد مرسي ،7992 ،ص)26

هاء رم ا مآلان رم دها.

.

نةب بوروس لنكوولن  Bruss Linkolnالمتخصوص بعلوم اسنسوان :ن مراهمة دح ةد ،تمدك مر تدهه
رةةت ردك مرندظ مر مضد بدةن ادا كدان ادا ةدةك ن بدل ةد ،نداه كاامدح ا عادح باكندام
مرت عات. )http://www.Marmarita.com (.
نةب

نوربرت سويالميNorbert Sillamy:

:ة ،فتهه ان مرنةاه ت د بدةن مرط ردح مره دا تبدا

ان ةن  90ت ته ،رى ةن  00نا اةا رةةت ا ة ح كن ظه هةدا اداتها ةتوةدهمن نةدب

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصـل الثانـي
مرج د

المراهقـة

مك ددهمق مرظدده ف مرجوهمفةددح

() N. SiLLamy 1991,P 08

تعهةف

.

سوجموند فرويود

 : S. Freudمراهمة دح ةد ،فتدهه مدق تةجدح د اه مر د ه مرمةبةاةدح

رمظه ه ااا ةهداا مرتد مزن بدةن مر اد
مهت امةح ةااح ا ها مرتن ل رى
تعهةددف

مر ةددط مأجتاددا  ،مأ تاددااي

أركسووون Erikson

مك دا مرةداما فد ،اهنمدح مركاد ن كادا تتاةدز باهمندل

ق مر مت منتهم مر م

:مراهمة ددح ةدد ،فتددهه ناةدداح فدد ،تناةددا مره ةددح تكد ن بددامةتها

بةؤمل ام ان ا؟ ة م مرتةداؤل ةعدا تند أ
تنت

مى مراهمةق مرعةش ف ،اهمع

مأةت فرةح مرت ها رةناا جابح
كاا به مربان
ا

ار مركباه

ا مراة ل مرج ةةح مروهةزةح.

بياجي Piajet

فادح م ت دال ادن مرط ردح ردى مراهمة دح كادا

تن ةق جامح ان مراطارب مرتناةات بهزةدا تن ةدق

رةؤمره ( .أبو بكر محمد مرسي  ،7992ص)11

.

ن مراهمة ح ب ره ها تع  ،مرعاده مرد ي ة دااج فةده مر دها

مرعاه مر ي ر ةعا فةه مرط ل ة عه ه ل اان ةد كبده ا ده ةد ا بدل ةد

اةا ي ره ف ،مرن ق مح مك ل ( .سامي محمد ملحم ،7991 ،ص . )211
رةهم ةعهفها مربان

حسين عبد المعطي

 :ها اهنمح

مراهنمح ةاه مراهمةق ب تهمت ابةح تكثه
مراهمةددق
مراجتا

مطف ت ته

اه نةد فد ،ةد ا

داا مإل عدفت مرادهم ات مر ةدةح

ةكد ن

نةاةددةح دداةاه ةاةددل رددى تأكةددا مردد مت كاددا ةاةددل رددى مرردد ف رااددح اددن
ا مرثبات مأ

عار ( .،عبد الرحمان عيسوي ،1889 ،ص .)29

ومن كل ما سبق ةاك ا مر ل بأن مراهمة ح ة:،
* اهنمح باهزه ف ،ا مر ها ف ،ارتمف مرج م ب مرجةداةح مر ةدةح مرع مةدح مأجتاا ةدح
مأ عارةح تتاةز باراهم ات مر ةدةح
مرد مت

مأةددت فرةح

دا مرثبدات مأ عدار ،فةهدا ةةدعى مر دها ردى تأكةدا

ةدد ،فتددهه م ت ارةددح تتاةددز بارناجددح مرامنددح رددى مرت مفددق اد مراتوةددهمت

مرجةاةح مأ عارةح مأجتاا ةح مرت ،تنا رفرها.
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الفصـل الثانـي
 -7مراحـل المراهقـة:
ا مرعمااء ثف ت ةةاات رماهمة ح ة:،

-1-7المراهقووة المبكوور :تتددهم ح بددةن  91 90ةد ح تتاةددز بت ددا و مرةددم ك مرط مدد ،بامةددح
فادات مر ضدج

كبدهز اظداةه مر اد فد ،ةد ا مراهنمدح مرجا دب مرج ةد ،نةد تبدا مروداا

مرج ةةح ف ،مر ةا ب ظام ها ( .ميخائيل معوض خليل  ،1881ص. )79
تهتبط ة ا مراهنمح بثف اظاةه ااح:
 مأةتاا بت اةو مر مت. -مراةل رى اظاةه مرطبةعح

مربعا ن ه ابح مكةهه.

 -مرتاها مى مرت ارةا مر اماح مراعاةةه مرةاماه

( سامي محمد ملحم  7991ص)299

.

-7-7المراهقة الوسطى:
تاتا ان  91رى  91ة ح

تتاةز ة ا مراهنمدح بارهدا ء مرةدكة ح مأتجداا ردى ت بدل

مرنةاه بكل اا فةها ان مرتففات

بزةدااه مر داهه مدى مرت مفدق اادا ةد فه رماهمةدق د ع ادن

مرت مزن ا مرعار مرراهج ،ان ة ةاات ة ا مراهنمح:
 مر ع ه باراةؤ رةح مأجتاا ةح مراةل رى مرز ااح. مراةل رى اةا اه مآلرهةن. -مأةتاا بارج

مآلره ةبا

مى كل اة أت مةتاااات بتك ةن اام ات

( رمضان القذافي ،1882 ،ص ص .)296 ،229
 -ض ح مأتجاةات مراة ل را

مراهمةق( حامد عبد السالم زهران ،1889 ،ص )22
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-2-7المراهقة المتأخر :
تاتا ة ا مراهنمح ان  91رى  00ة ح
ف ،ظا مر مت

ة ،اهنمح ضج كاادل

تكاادل مةدت همه

فةها تتاةز مرربهه مراعهفةح مرت ،تةا بارت ة ف ،مآلفاق مرهازةدح.

( سهير أحمد كامل  1888ص .)122
كاا ةتاةز مراهمةق ف ،ة ا مراهنمح بار ه مر ع ه باأةت فرةح

ضد ح مره ةدح مكةدامف

كاا ةبا باترا مر همهمت كاا تبا ره ف ات مهتباطات ا اا امه.
ف ،ةد ا مرةدن ةكد ن مراهمةدق دا ادل ردى اهجدح ادن مر اد مرع مد ،مأجتادا ،
مأ عار ،تافعه كن ةك ن كثه تكة ا مجتاا ةا
ةاب

كثه م اةا ا ر ة

ةةا

بارتدار ،ةتااثدل أتجاةدات اجتاعده

اامت اجتاعه ( .مجدي أحمد ،7992 ،ص .)779

 -3خصـائص المراهقـة:
هكدزت مربانثدح

اليزبوت هيرلوو

" )1899( "E.Hurlock

مدى ن مراهمة دح اهنمدح ةاادح تاةزةدا

راامو اعة ح ن غةهةا ان مراهمنل مرت ،ةب ها مرت ،تمةها

ة ،مى مر ن مرتار:،

-1-2المراهقة مرحلة هامة في حيا الفرد:
رها تأثةهمت نارةح مى مأتجاةات تأثةهمت ط ةمح مراا

ة ،تجتا بدةن مرتدأثةهمت

مر ةةح مرنةاةح.
-7-2المراهقة مرحلة انتقالية:
ن مرتوةهمت مرجةداةح مرتد ،تند ردفل ةد مت مراهمة دح تدؤثه مدى اةدت
مر ها

ت اا رى

ةدم ك

ااه ت ةة متجاةاته ةااه بكل مرعامةات مرت مف ةح.

-2-2المراهقة مرحلة تغيير:
تثةه مربانثح "

ايزبت هيرلو

" رى ج ا راةح اد ه تندا

رجاةد مرادهمة ةن ر تةجدح

رمتوةهمت مرتارةح:
 زةااه مأ عارةح مرت ،تعتاا اتها مى اعال مرتوةهمت مرجةاةح مر ةةح.التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 02 -
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 مرتوةهمت مرةهةعح مرااانبح رم ضج مرج ةد ،تجعدل مرادهمة ةن غةده اتأكداةن ادن داهمتهاة أته

تةجح مراعاامح مروااضح ان طهف مركباه.

 ن مرتوةهمت مرجةاةح اا ةاانبها ان توةهمت فد ،مراةد ل مكا مه مأجتاا ةدح مرات دن ةمعبها مراهمةق ترمق ا كمح جاةاه.
 ةنا توةه ك رك ف ،مر ة تتوةه ةاةح مك ةاء. ج ا ا ا ه اتااه ح را مراهمة ةن فه ةهةا ن مأةت فل ركدن غاربدا ادا ةادطاا نباراةؤ رةح

ةتةاءر ن ن اا

اكا ةح مرتأ م

مرت مفق.

ضافح رى اجا ح ان مرتن أت ةاها:
 -مرتن ل ان ب ل ي

اط ةعط ،فهاح رمعف ات مأجتاا ةح ردى مأةتادا بدأ مع مر داط

مرت ،تت ق مرا مةب مررااح رماهمةق.
 -مرتن ل ان نةاه مرتاها مى ةمطح مركباه رى ةجاا ف ات اعه فةها اةدا مه مدى ةد

اةا همطةح ( انتصار يونس 7999 ،ص ص .)181 ،189
 مترا فمة ح ف ،مرنةاه ا مجهح ةةح ف ،مرناضه مرترطةط رماةت بل. -تنال اةؤ رةح ت جةه مر مت

رك بتعهف مراهمةدق مدى اهمتده اكا اتده

تاكة ده ادن

مرت كةه مترا مر همهمت ب ةه ر ةه ( .حامد عبد السالم ،7991 ،ص ص .)271 ،272
-1-2مرحلة المراهقة تمثل مشكلة:
تع ا ا كمح مراهمة ح رى ةببةن ةاا:
 -رددفل مرط رددح  :مةددتطاع مكط ددال نددل اعظد ا دداكمه

ددن طهةددق مر مردداةن مرااهةددةن

تةجح ر رك ر ةةتط مراهمة ن نل ا اكمه بأ ةه .
 بةبب ا اهه مراهمةق مرتكةف ا مرا كفت ا م ت ااا بأ ده دااه مدى نمهدا همفضدااةا اه مر مراةن مراعماةن.
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-9-2مرحلة المراهقة تمثل البحث عن الهوية:
ة م اا ةةداةه مرباند
مراهمةددق مرها د ز فدد ،مرافب د

أريكسوون " )1861( "Eriksonباره ةدح مر متةدح تتاثدل فد ،مةدترام
مكا مت مر راددةح ةأاددل به د م رددى ج د ب م تبدداا مآلرددهةن

رةعهف ا ك ها اةت ل انت ظ با تاامه رى جاا ح مك همن.
-6-2المراهقة مرحلة عدم الواقعية:
ةعد ا مرةددبب رددى مأ عدداأت مرنددااه مرتدد ،تاةددز ةد ا مراهنمددح فكماددا زمات طا نددات
مراهمةق ةزةا ت تها ب دع ها بعدا تن ة هدا ركدن اد زةدااه مرربدهمت مر رادةح مأجتاا ةدح

ةبا مراهمةق كثه م عةح ف ،هؤةته ( .سيد محمود الطواب ،1882 ،ص ص.)229-271
-2-2المراهقة عتبة مرور إلى الرشد:
ةه مربان "

نجيب الفوسون" ()1829

بأن مراهمة ح تاتداز با عداأت

ة دح

مراهمةدق

ةتاةز بأ ه غةه اةت ه اكتمب رج ل ( .هدى محمد قناوي ،1887 ،ص .)198
كاددا تتاةددز ةدد ا مراهنمددح بددار ا مر مضدد مراةددتاه ندد مر ضددج فدد ،كافددح اظدداةه
ج م ب مر راةح

ك م مرت ا ن كدل ادن مر ضدج مرجةدا ،مرج ةد ،مرع مد ،مأ عدار،

مرتطبةد مأجتاددا  ،مكتةدداب مراعدداةةه مرةددم كةح مأجتاا ةددح مأةددت فل مأجتاددا  ،تناددل
مراةددؤ رةح تك د ةن ف ددات جاةدداه مترددا مر ددهمهمت فةاددا ةتعمددق بددارتعمة مراه ددح مرددز مج

ت جةه مر مت مرترطةط راةت بمه ( .سامي محمد ملحم ،7991 ،ص .)219
ان رفل كل اا ةبق تب ى فتهه مراهمة ح فتهه نهجح بار ةبح رمكثةه ادن مرادهمة ةن
ا اددا

مراددهمة ةن مراتااهةددةن را اددا

مراهمةق رى مرت مفق ا

هغ د رددك فدداكاه ا ط دد ،بأ دده تةجددح رةددع،

ااط جاةاه ان مرةم كات رااح مأجتاا ةح.
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 -1االتجاهـات المفسـر للمراهقـة:
ر ا مرتم ت مرا ةهه راهنمح مراهمة ح

رك بارتفف مررم ةدح مر ظهةدح تعدااةا

ادن

بهز مأتجاةات جا:
-1-1االتجاه البيولوجي:
ةتز

ة م مأتجاا مربان

ظدداةهه مراهمة ددح

ستانلي هول " " S.Hallمرد ي ةعدا ادن ممدل ادن مةدت باعارجدح

ددا ةدداى ة د ا مراهنمددح باهنمددح اددةفا جاةدداه كاددا ا د ها بأ هددا اهنمددح

مطف ت ته كن رااماها ترتمف ن اهنمح مرط رح تنا ف ،ة ا مراهنمح توةهمت
تةت ا رى ة

بة ر جةح تتاثل ف ،ضج بعس مروهممز ظه هةا ب دكل ا داجم ادا ةدؤاي
ا مراهمة ةن تؤثه ف ،ةم كه .

رى ظه ه بعس مرا مف مر ةح
( عبد الرحمان عيسوى  ،1889ص . )29
كاا ةدا ةد م مأتجداا مرباند
ة ،مراةدؤ رح دن مرةدم ك
تأثةه مى ت رةاةا

نامثها.

أرنولود جيوزل " "Arnold .Giselنةد

داه ردى ن مر همثدح

ن رمبةمدح ا ه فد ،تعزةدز امةدح مر اد

رهدا

( عبد المنعم الميالدي ،7991 ،ص)69

ه متهدا

ردة

.

كاددا ةددؤان اددناب ظهةددح مرتنمةددل مر ةدد ،بز ااددح "سووجموند فرويوود" بأةاةددح مرع ماددل
مربة ر جةح ف ،ا مر راةح مإل ةا ةح نة ةه ز ةاها بأن مرهغبات مرج ةدةح مرتد ،تظهده
ف ،بامةح اهنمح مراهمة ح تتن ل رى زاات نةن ةعجدز مك دا دن مرت فةدق بدةن اطاردب مرهد
ي مرهغبات مروهةزةح

اطارب مك ا مك مى مر ي ةاثل مر ة مأجتاا ةح.

( أحمد محمد الزغبي ،7991 ،ص )279

.

-7-1االتجاه االجتماعي:
ة ةه اناب ةد م مأتجداا ةدم ك مراهمة دح مدى مكةد
مأجتاا ةح

مرث افةدح مرةداماه مرت عدات

ة تهض ن ن ةم ك مراهمة ةن ة تةجح تهبةح مرط ل مر ي ةتعم ا مه اعة دح

بارتار ،فإن امةح مرت مح مأجتاا ةح ة ،مراةدؤ رح دن ةدم ك مر دها فد ،ةد ممه م نهمفده
ةؤكا مااء مأجتااع ن مر ها

ااا ةتعم مرةم ك مرعا م  ،ف ،ط رته ةةتاه ف ،اااهةدح
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مرعددا من فدد ،اهمة تددده فه دداك مةدددتاهمهةح فدد ،ةددم كه ادددا ردد ةعتدددهس رمتوةدده مأجتادددا .،
( أحمد الزغبي  ،7991ص )276

.

ن زاح مراهمة ح ترتمدف فد ،دكمها اضدا ها نداتها ادن اجتاد آلرده فأزادح
مراهة ددح أ تكدد ن مةددتجابح رتوةددهمت امرددل مر ددها ةدده
مرنضاهه مرت ،ةعةش فةها مر ها مرتوةهمت مرت ،تطه
( أبو بكر محمد مرسي ،7997 ،ص )21

اددا مةددتجابح رمب ةددح مراجتادد
مةه.

.

-2-1االتجاه السيكولوجي:
ةؤكا

S-Freud

مى ن ب ةح مر راةح تتعهس رتعاةل فد ،طد ه مراهمة دح ف دا كا دت

مآل ا بل نم ل ة ا مر تهه ت دول اهكدز ات ةدطا بدةن "مرهد " " مك دا مك مدى" تتد رى اهادح
مرت فةدددق بة هادددا مدددى نددد ةك دددل ركدددل ا هادددا

دددبا ه مرا ددد ا

رماهمة ددح فددإن ظة ددح مك ددا فدد ،ةد م مرادداا ةطدده
تةجح رار ل مر ها ف ،ط ه مربم ذ

طب دددا رتاددد

ه " " Freud

مةهددا د ع اددن مرت د ةش مأضددطهمبات

ةبا "مره " ف ،ة م مر ت انك اا

ا جهدا اترطةدا

اجددها مرناد ل مددى مرمد ه رددى مرهغبددح فدد ،مرت اةددل مرتكدداثه كاددا جددا مةتددزمز ا ددام مك ددا
مك مى تةجح رمتوةهمت مرت ،طه ت مى مراهمةق.
ةعتبدده فرويوود

اهنمددح مراهمة ددح مراهنمددح مكرةددهه فدد ،تا د ها راهمنددل مر ا د

مراهنمح تتاةز بافاد مهت امةدح ةاادح ا هدا مرتند ل ردى

دق مرد مت منتدهم مر م د

ةد ا
اد

مراة ل مرج ةةح مروةهةح كاا ها فتهه مق برااح فةاا ةتعمق باكا ه مرج ةةح.
(أبو بكر محمد مرسي ،7997 ،ص )21

تعا اهمةح

" ليفين "

.

فضل مراهمةات مرعماةح مرت ،ت ا ردت اهنمدح مراهمة دح بتأكةداةا

مى ن مر رو كام ا ض ةا ان انةح مجتاا ةح ان انةح ره .
ر ا م تق

" ليفين "

اام ان مربةا ات مرت ،تاف ةم ك مراهمةق ة ،كارتار:،

 -م عام مرت مزن ف ،نةاه مراهمةق.
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 م ت ددال ت جةهاتدده اددن جاا ددح مرط رددح رددى جاا ددح مرهم دداةن ا ن ن ةكد ن ا تاةددا رددى يا هاا.
 -مزاةاا مرت تهمت مأ عارةح بةبب مراهم ات ف ،مر ة

مرا م ف مراعت امت.

 مأةتعاما أترا ا م ف اتطهفح توةه ةم كه فجأه.( وهيبة مجيد الكيسسي وآخون  ،7997ص )129

.

بةدبب مر ضددج مرج ةد ،مرد ي ةددت فد ،ةد ا مراهنمدح ظددهه مر ددها ردى جةدداه كأ دده
اجه ل ا ةؤاي رى ا مرث ح بار
مرتاةز بةن اا ة

اا ة رةار،

م

اا ة تج

ها ان تهاا ادهمع

دا من ادع بح

مرت ا س مر ي ة فةه مراهمة ةن مكاده مرد ي ةدؤاي

رددى ندداأت دداةاه اددن مرتدد تهمت مراددع بات ف جدداة ةعة دد ن ندداأت ددا مأةددت همه
مرت ب ب مررجل مأ ط مء

مرعا من.

( صالح حسين الداهري ،7999 ،ص ص)719-728

ن كددل متجدداا فةدده مراهمة ددح م تادداام مددى جا ددب اعددةن هغد ن كددل

ممووا سووبق نسووتنت

مرج م ددب فدد ،راددةح مراهمةددق اتكاامددح
فةهةا مى ةا

.
أ ةددتطة مر اددل بة هاددا فارجا ددب مربة ر د ج،

ضج بعس مروهممز ظه هةا ن مر همثدح ةد ،مراةدؤ رح دن ةدم كات
ن

مراهمة ةن ف ،نةن ن مرجا ب مأجتاا  ،فةه مراهمة ح مدى ةدا

ث افةدح مجتاا ةدح

مرت مح مأجتاا ةح ة ،مراةؤ رح ن ةدم كات مراهمةدق فد ،ةد ممه

م نهمفده ادا مأتجداا

مرةةك ر ج ،فاهج ةم كات مراهمة ةن رى ا مرواا مرج ةدةح مراةدؤ رح دن دا مةدت همه
ت ب ب نةاه مراهمةق.
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 -5مظاهـر النمـو فـي مرحلـة المراهقـة:
تتاةددز فتددهه مراهمة ددح ددن غةهةددا اددن مراهمنددل بددارتوةهمت مرجةدداةح مر ةزة ر جةددح
مرةهةعح ك رك مر اد مأجتادا  ،مأ عدار،
مضطهمبات ةةح ا اكل م عارةح

مرع مد ،رم دها

ادا تعتهةده ةد ا مراظداةه ادن

ان بهز اظاةه مر ا ف ،ة ا مراهنمح اا ةم:،

-1-9النمو الجسمي الجنسي:
ةتاةز ة م مر ا بارةه ح مرا ةمح

ة دال اظداةه اةداه ف د ،مر اد مروداي تضداه

مرواه مرا بهةح مروداه مرتةا ةدةح ظدهم ر داط مروداه مرج ةدةح

ةب دى ةهاد ن مر اد مرد ي

ت هزا مرواه مر رااةح ةا ف ،تأثةها مى مر ا مرعظا.،
فةاا ةرو مر ا مرط ر ،فةهتبط مهتباطا ةا ب اد مرجهداز مرعظاد،

ةتةدا

مرج ةدان فد،

ة ا مراظاةه.
ةرتمف مر ا مراةتعهس تبعا رفردتفف فد ،مرج ةدةن فةدزاما مر اد رمند س

دا

مر تاه رفل مراهمة ح ب دكل مضد ت طمده ر ظة دح مرنادل مكا ادح ةدزاما متةداع مرا كبدةن
ا مر تى تبعا أزاةاا ا ا ت طمه ر ظام ه مرت ،تعتاا مى مر ه.
(فؤاد البهي السيد ،1899،ص )729

.

بار ةبح رألجهزه مرامرمةح فتبا ثاه مرجهاز مراا ي ف ،ا مر مب مر همةةن كادا
ت ا مراعاه تزاما ةعتها.
ان ة مرتوةهمت مرت ،تنا ف ،ةن مراهمة ح تمك مرت ،تنا
تمك مرت ،تنا بارجهاز مرت اةم،
اد

مرت ،تؤثه مى جاة ا ات مر ها اثل:

ددعه مر جدده مرعا ددح فددهمز مرنة م ددات مرا ةددح رددا مر د ك ه

مرنةس را مإل ا

ف ،ةدن مراهمة دح
كبدده مرثدداةةن نددا

ة ا مرتوةهمت را مراهمةق تةبب ره نةاةةح اةاه ر م ةجدب مردهبط

امماا بةن مر ا مرجةا ،مر ا مأ

عار( .،مجدي أحمد عبد هللا ،7992 ،ص)791

.

ك رك أ با مإل اهه رى ن مراهمة ح تتاةز باظهه بة ر ج ،ة مربم ذ مرد ي ةعدهف
مى ه اهنمدح ةدت فةهدا مر ضدج مرجةدا ،مرد ي ةنادل
فتدهمت ط ةمدح

دا ةنداا مربمد ذ بظهد ه مرطاد

دا مإل ةدان ردفل اهمندل تةدتاه

د ف مرا د ،فعامةدح مربمد ذ ةد ،امةددح
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ضاء مركامن جهزته

تن ل كم ،رارتمف
ا ا ان نة مر كل

ةكتال مربم ذ

دااا ةادل مرجةد ردى ادى

ظامف مك ضاء.

ةعتبه مربم ذ باثابدح مرادةفا مرج ةد ،رم دها

دا م تهداء امةدح مربمد ذ

مرة ظدح مرج ةدةح

بإاكان مر ك ه مإل ا مإل جاب( .مريم سليم ،7997 ،ص.)226
مرواه مرج ةةح

مك ثى

مر كه

مرابةضان ة هزمن

مرراةتان ت هزمن

مرب ةضـات

مرنة م ات مرا ةح

شكل رقم ( )91يمثل الغد الجنسية عند الجنسين (الذكر ،األنثى)

-7-9النمو الفيسيولوجي:
ت ل اا ةا ات مر
مى مككل

ةهت

تثبدت

دا ند مر 1 ،ةدا ات ردةف

ضوط مرا تاهةجةا فة ر س اعدال مر دبس مدةف

تدزاما مر دهةح مإل بدال
كد رك تد ر س ةدبح

مةتهفك مرجةد رألكةدجةن فعمدى مر مرداةن مرادهبةن مرع اةدح بدار ا مر ةةدة ر ج ،رماهمةدق
بارتو ةح مرعال مى تعاة مرتو ةح مرااهةةح.
-2-9النمو الحركي:
تاب نهكات مراهمةق كثه ت مف ا م ةجااا
ته

ةزاما ت دان مراهداهمت مرنهكةدح

ةزاما

اطه

تده

ةدزاما

داطه

تدزاما ةده ح زادن مرهجد (مردزان مرد ي ةاضد،

بةن مراثةه مأةدتجابح) نةد تكد ن ة داك فده ق فهاةدح بدةن مرج ةدةن ادن نةد

اد مر د ه

مراهاهمت مرنهكةح.
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و مر اهه مدى مرا داهكح فد ،بدهماج مرتهبةدح مرهةاضدةح

ةفنظ ن و مرهغبح

مر ةح تهتبط بةاات اثل مررجل مرنةاةةح
مراددهبةن ت ددجة

ا تنال مإلنباط

ةجدب مدى مر مرداةن
رندداق

ه اةددح مر ا د مرنهكدد ،مراتزمةددا ددن طهةددق ت جةهدده مراددنة

مراهمة ةن مرا طد ةن ببدهماج مرتهبةدح مرهةاضدةح مر داطات مر ةدح مرتهفةهةدح اادا ةزةدا فد،
ت بمه مأجتاا ةح

تنةةن متجاةاته ن

ك رك بار ةبح ر ضدعةته

ةه

اةدا اته

ن مآلرهةن.
مدى ت اةدح اهداهمت رده ت اةدب نداأته

ك رك ا اف مراهمة ةن غةه مراتكافمةن ف ،مر ا مرجةا ،مرنهك ،ردى مرت داف

هةاضدةا

تج با رما دكفت مر ةدةح.
 -1.9النمو العقلي المعرفي:
ةه مربان

ترموان ()1816

ن مرتوةهمت فد ،مر اد مرجةدا ،مر ةزة رد ج ،فد ،اهنمدح

مراهمة ح ت تهن بارتوةهمت فد ،مر اد مرع مد ،فار داهمت مرع مةدح أ تةدتاه طد ل مرنةداه رك هدا
تال رى ه تها ف ،ةن مرةااةح
اا مربان

" بالتر " ()1822

ه ( )92ت هةبا ث تأر ف ،مأ ر اس مرتاهةج.،
ك رك " شوي " ( )1821بةن ن مرد كاء أ ةد ر س اد مرت دا

ف ،مرعاه مرزا  ،رك ه ا ةتنةن ةةتاه ف ،مأزاةاا رفل ةن مر ضج.
(أحمد محمد الزغبي 7991 ،ص )219

.

ةعتبه مر ا مرع م ،رماهمةق كعاال اناا فد ،ت داةه اهمتده مرع مةدح ةةدا ا ةد م مدى
ةه

ةه ةةتباه باا ة ظ

راةته ان كاء

اهمت

مةدح ارتم دح

ةداات رادةح

متجاةات....مرخ( .مجدي أحمد عبد هللا ،7992 ،ص .)791
ان بهز اظاةه مر ا مرع م ،ف ،اهنمح مراهمة ح:
 -1.4.9اسدرا :
ةاتا اهمك مراهمةق رى مراةت بل مر هةدب مربعةدا بة ادا ةتاهكدز اهمك مرط دل مدى
مرتهكةز مى مرناضه رى نا كبةه.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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ة م ةال مدى ن مأردتفف ةتجده باتجداا تطد ه مر درو
مرابا ه رى مراةت

مأهت داء ادن مراةدت

مربعةا( .وهيب مجدي الكبيسي ،7999 ،ص )196

مرنةد،

.

-7-1-9الذكاء:
ة ا مر كاء ة مر اهه مرع مةح مر طهةح
ف ،ممل فتهه مراهمة ح

مراعهفح مرعااح ا م طهاةا ثد ةعتثده مدةف

ة م بةبب مأضطهمب مر ةد ،مرةداما فد ،فتدهه مراهمة دح ضدافح

رى ظه ه مر ه ات مر هاةح مراة ل ب كل مض .
(محمد زيدان ،1889 ،ص )162

.
ددكاره مراتعددااه (مر ظددهي مرعامدد ،مرنةدد )....،ك د رك

ةتعاددق مر د كاء ةكتاددل فدد،

ةتراددو اددن رددفل بدده ز مةددتعامامت اعة ددح ت د ق مددى غةهةددا اثددل مأةددتعاما رمهة د
ة ا مأةتعامامت تزةا ان ظه ه مر ده ق مر هاةدح بدةن مرادهمة ةن ادن د

مرهةاضةات...

.

مرعاه(.عبد الغني الديدي ،1889 ،ص)62

-2-1-9التذكر:
تا

امةح مرت كه ف ،مراهمة ح ت ا اعها اهه مراهمةق مى مأةتا اء مرتعدهف
دده ةك د م ت ا د مر د مكهه بج م بهددا مرارتم ددح اددن مرت د كه

تبمددذ ه تهددا فدد ،ةددن مررااةددح

مرابا ه رى مرت كه غةه مرابا ه ان مرت كةه مآلر ،ردى مراع د ي مرد ي ةةد ا ةد ا مراهنمدح.
(وهيب مجدي الكبيسي ،7999 ،ص )192

.

-1-1-9التفكير:
ةتة مراهمةدق فد ،ةد ا مر تدهه بار داهه مدى مرتجهةدا مأةدتاأل مأةدت تاج
اتةاا بارت كةه مإلبتكاهي ةم ب نل مرا

كفت( .مجدي أحمد عبد هللا ،7992 ،ص)792

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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ةةتطة مراهمةق مر ةا بأ دكال ادن مأةدتاأل راعارجدح مرا دكفت نتدى ةةدتطة ن
ةكد م ةكد ن كثدده ت اةد ا م تظااددا كثده اع ةددح

ةتكةدف تكة دا اددنةنا اد بةمتدده مراع داه
تجهةام ا اه ح باهنمح مرط رح.
-9-1-5التخيل:

أ ةزمل مررةال طاغةا ةم ن نةاه مراهمة ح أ ةةاا مرعاط ةح ا ها
تن ةق مرت مزن مرارتل
ة ماات تع ةضةح)

م ح مر ه مت

ن طهةق

بار كل مراتةاا،

(عبد الغني الديدي ،1889 ،ص )62

ةةا اا مى

با ها بار كل مره ما ( ،نف

ن طهةق مر عه مر ن.

.

أ ددك ن اد دداهه مراهمةددق مددى مرترةددل تةددا اا مددى مرت كةدده مراجددها فدد ،ا د ما
كاره اةح مرنةاب مرت ،كان ةاعب مةه اهمكها ف ،مراهنمح مرةاب ح ان مرتعمة .
(محمد مصطفى زيدان ،1889 ،ص)161

.

 -9-9النمو االنفعالي:
ر ددا مت ددق كثةدده اددن مادداء مر د
مأضطهمب

مددى ن مراهمة ددح تتة د بددارت ته مأ عددار ،مر مددق

ة ،فتهه تتة بت مبات م عارةدح

ة دح تتنداا افانهدا بدارث هه مرتادها مدى
مرت بد ب بدةن مأ عدال مر داةا مرتبمدا

مر مراةن مرانةطةن باراهمةق ف ،بةمتده ااهةدته

مرهددا ء مرزممددا كاددا تتة د بارت ا اددات مر مضددنح فدد ،م عاأتدده بددةن مر ددهح مرنددزن
مأ باس مرتهةج.

(مجدي أحمد عبد هللا ،7992 ،ص)798

بددةن

.

-1-9-9الرهافة االنفعالية:
نة د ةتددأثه مراهمةددق بدداراثةهمت مرارتم ددح فةثدد ه كت دده مكةددباب
مر اةا

م تعهس رإلنباط ان مر مراةن

ة ددعه بددارنزن

مراعماةن.

(.)http://www.baeree.Net/forum/Archive/-34884.htm
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-7-9-9الغضب والغير :
ةعدا كدل ادن مروضدب مروةددهه ادن مأ عداأت مر دامعح فدد ،فتدهه مراهمة دح دا تظهدده
غةهه مراهمةق ان ر م ه
جاةات

تاةزمت ف،

زافمه مرد ةن ن د م داهه مدى جد ب فدهما مرجد
طح ره .

ةعتبه مراهمةق ن غةهته ف ،مروارب بارهج
ره مر ا بكثهه

مآلرده

مركفا،

مرةا ي رااح

ة كه مةه ن ه ف ،مرتعبةه دن رهممده فد ،مكةدهه

ااا ة دا
ةعتداي

مرااهةدح

مآلره ن مى اا ة امك ره.

( .)http://www.baeree.Net/forum/Archive/-34884.htm
-2-9-9الظلم والحرمان:
ااا ة عه بارظم ان نا هما اممته

ةوضب مراهمةق ب اه

انةطده مرااهةد،

ا نهاا ه ان بعس ن ه.
-1-9-9الخوف:
فدد ،فتددهه مراهمة ددح ت ددل اهجددح مأ عددال اددن بعددس مك ددةاء كددارظف
مك راو مروهباء

تظهه

اا ارا ف

مرر د ف اددن

جاةاه( .امتثال زين الدين ،الطفيلي ،7991 ،ص)79

.

-9-9-9األحالم:
ن ق مراهمةق ان ردفل نفاده جاندات راادح

فد ،ةد ا مراهنمدح ةبدا فد ،كتابدح

ا كهمت رااح به ة  ،ان رفرها اهم اته مر ةةح ةهة

ةه

دا مركتابدح تعبةدهم دن

نةاته مأ عارةح مرامرمةح مراهمةق ف ،ة ا مراهنمح ةبارذ ف ،مأةتاا باظهها مرجةا ،مرد ي
ةظل ان ه ت كةها.
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-6-9-9الكآبة:
تتاثددل فدد ،ةددةطهه مكنددزمن مرها د
مإلفااح ن م عاأته

مددى بعددس مراددهمة ةن

ددا ددا مر دداهه مددى

كتاا ها.

ة ةه مكتماب مراهمةق نةا ا مى ه اةل ر ط مرامح بارااض ،ف ،مر ت مر ي ر ةةدتط
فةه بعا مرت مفق ا انةطه اتطمبات

مرناضه(.عبد الغني الديدي ،1889 ،ص)17

.

-2-9-9االنطالق:
ة اف مراهمةق نةا ا همء م عاأته نتى ةةاى اته هم فة ا
دده فدد ،ضددعف تددهاا

ةهج د بددارم

مددى ةدده

مدى مكاده ثد ةنجد

ر د رك ةدده ان اددا ةةددتجةب رةددم ك

مرجاههه مرااربح مرثامهه ف ،طةش ا ةها ،به رى مرتهمكح.
كاا ةتاةز مراهمةق بت ب ب ف ،مرنارح مرازمجةح

ت مبات نااه ف ،مرةم ك مادتفك متجاةدات

ات ا اح.
جا مر ا مأ عار ،ف ،ةد ا مراهنمدح ةتدأثه بدارتوةهمت مرجةداةح مرامرمةدح مرراهجةدح
مرعامةددات مر دداهمت مرع مةددح مرتددسرف مرج ةدد ،اددط مرت ا ددل مأجتاددا  ،اعدداةةه مرجاا ددح
مراعاةةه مأجتاا ةح مرعااح مرت ،تمعب ا هم ةااا ف ،تن ةق ا م عار ،ة ي.

 -6-9النمو النفسي:
ان بهز اظاةه مرنةاه مر ةةح هغبح مراهمةق ف ،مأةدت فل دن مكةدهه اةمده ند
مأ تااا مى مر

فاراهمةق ة عه ه ر ةعا ط دف تةجدح رمتوةدهمت مرجةداةح كادا ده أ

ةنددب ن ةرض د ةددم كه ره ابددح مركبدداه
مرابةا ةح مرت ،ةده
مراجه ل

ةجتها ف،

فدد ،ة د ا مراهنمددح ةبتعددا مراهمةددق ددن مرتاددهفات

هدا رد تعدا ت اةدبه فةكبده تناةداا رعدار مركبداه فةزةدا فضد ره راعهفدح
اع غةها بأن رهممه مرتةاهمته اامبح.

(. )Bangouain Dumaud,1999,p19
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كاددا ةتاةددز مر اد مر ةدد ،فدد ،ةد ا مراهنمددح باأتجدداا ند مرد مت مرد ي ةاددل رددى نددا
مرتاهكز
مرع م،

رك ه ةرتمدف فد ،اضدا ه دن تاهكدز مرط دل ند ل متده كن مراهمةدق بمدذ مر اد
ةاف مراهمةق ان ة م

مر ضج مأجتاا  ،مر ي ةؤةمه رمتاةةز بةن مته مآلرهةن

مرةم ك ة اعهفح ةباب مرتوةهمت مرجةاةح مرتد ،ةتعدهس رهدا ةجداا مرت ةدةهمت رهدا فة د
باأةتاا مرزمما ب ةه باظهها مرراهج ،كادا تجداا ةاةدل ردى دا مربد ح بأةدهمها
ا اهكح مآلرهةن

دا

مر ع ه بارضةق مرت اه كتعبةه ن ا مرهضا.

 -2-9النمو االجتماعي:
ةتأثه مر ا مأجتاا  ،مرة ي مرانة ف ،مراهمة دح بارت دمح مأجتاا ةدح ادن جهدح
بار ضددج اددن جهددح ردده

ةتاددف ةد م مر اد باظدداةه همةةددةح تب دا بتددسرف مراهمةددق ا د

مآلرهةن ا ه .
-1-2-9التآلف:
ةتاثل ةتض مرتسرف فةاا ةم:،
 -ةاةل مراهمةق رى مرج

مآلره

ة م ةؤثه مى اط ةم كه

اطه.

 مررض ع رى جاا ح مر ظامه نة ةتن ل ب أمه مرجاا  ،ان مكةهه مرى مر ظامه. ةاهك مراهمةق مرعف ات مر اماح بة ه بةن مآلرهةن.-

باع اممهه مرت ا ل مأجتاا  :،نة ة تهب ةم كه ان اعاةةه مرجاا ح

مراجتا .

-7-2-9النفور:
ةتض

ه مراهمةق ان مآلرهةن فةاا ةم:،

 -التمرد :نة ة ناه ان ةةطهه مكةهه

ةتاها مى ةمطح مركباه.

 السخرية :ةتط ه ةاان مراهمةق باراثل مرعمةا مربعةاه تط هم ةؤاي بده نةا دا ردى مرةدرهةحان مرنةاه مر م عةح مرانةطح به رةبعاةا ن مراثل مرت ،ةؤان بها.
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 -التعصب :ةزاما مراهمةق آلهممه

اعاةةه جاا ح مرهفق مرتد ،ة تةدب رةهدا

مرتعاب ةم كا ا م ةا ةتجمى ف ،مكر اظ مرةةمح
 المنافسة :رةؤكدا مراهمةدق اكا تده ة داطاته

دا ةترد ةد م

مر ا مرف ع.

با افةدح زافمده فد ،رعدابه

( .محمد مصطفى زيدان ،1889 ،ص ص)121 ،129 ،

تنادةمه مراهمةد،

.

-9-9النمو النفسو االجتماعي:
ةتأثه مر ا مر ة مأجتاا  ،رماهمةق باربةمدح مكةدهةح مأجتاا ةدح مرتد ،ةعدةش فةهدا
باا تنت ةه ان ث افح ت ارةا
مراهمةق
نةددد

اامت

تجعل امةح ت مف ه ا

هف متجاةات اة ل مرت ،تؤثه مدى ت جةده ةدم ك
ةه مرانةطةن به امةح ةهمح

كدددات اعظددد مكبندددا

ن مرادددهم ات مرا جددد اه بدددةن مرادددهمة ةن

اعمادددةه تةجدددح ةددد ا مرعددداامت مرت ارةدددا
بدداراظهه مرردده ج
مأةت همه

اعبح.

مر تددامج مراهمةددةح

اعددداةةه مرضدددبط مأجتادددا ،

رةدددامه

راادددح مراتعم دددح

ة د ا مراددهم ات تجعددل مراهمةددق فدد ،نارددح ددا

ف ،ضوط اةتاه.

ن اباروددح مكةددهه فدد ،مأةتاددا مرزممددا بتعمددة ب ددامه رتن ةددق مأةددت همه مأ تاددااي
تأاةل اةت بمه ةرمق ناأت مرضوط را مراهمةدق ندةن ةطمدب ا ده مر اد ل ردى اةدت
مرتناةل مراهمة ،ة ق اهمته ااا ةجعل مراهمةدق ة دعه بار دل مإلنبداط رد رك ةجدب ن
تك ن ظهه مك رةاء م عةدح أ تنادل مراهمةدق ادا أ ةطةدق
مر ة ،مأجتاا ،

تتدة رده فهادح مر اد مرع مد،

ت اةه جاح مراهمةق ف ،كل مراةااةن.

()Helem Bee,Denise Boys,1997,pp 278,293

.

تب ددى مرتهبةددح مرتةددمطةح رهددا ةددمبةات كثةددهه ر د رك مددى مك رةدداء تهبةددح ب ددامه ا د نهةددح
انا اه

مكر بةدا مراهمةدق اةدا اته مدى ندل ا داكمه ت داةه ا ده ظه فده مرجاةداه

رك ن طهةق مرن مه اعه

ا ه رةتعم

ةال رى اهجح مرت مفق مر ة مجتاا .،
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 -8-9النمو الديني:
ة دكل ندا بعداا مر رادةح

ةاثل مرتاةن ةاةح كبةهه ف ،نةداه مراهمةدق

ةت دا ل د من،

مرنةاه مأجتاا ةح مأ تاااةح مرث افةح كاا ةعتبه ه امفعح رمةدم ك رده ثدها مر مضد
مر ا مر ة ،رماهمةق فار ها رفل ة مت مراهمة ح ةاب
اعت امته

مدى

دااهم مدى مرت كةده مرتأادل فد،

ااهم مى مرتعاةق ف ،ا ه مراةن.
اا ةةه ف ،ة ظدح مر دع ه مرداة ،

دا مراهمةدق اد ث تده ب ةده ضدجه مرج ةد،

ااا ةؤاي رى ة ظح ااح ف ،مر راةح تتض راةه جاة مر
رفةتطفع رااح مر ضاةا مراة

مر ةةح اادا ةزةدا فد ،نبده

ةح( .أحمد محمد الزغبي ،7991 ،ص )119

.

رمدداةن ةاةددح فدد ،مرتر ةددف اددن م عدداأت مراهمةددق نةد ةمجددأ رةدده رةجددا ارهجددا را ددكفته
فةن ق ره مر ع ه باكاان مرطاأ ة ح.
رفاددح مر دد ل ن اظدداةه مر ادد مرارتم ددح فدد ،اهنمددح مراهمة ددح تتددأثه ببعضددها
ة عك

رك ف ،ةدم كه تادهفاته مرارتم دح

ها ا فعارده متجداا مراثةدهمت مرارتم دح مرتد،

تتأثه ب اءم مى ضجه ف ،اظاةه مر ا مرارتم ح.
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 -6أنمـاط المراهقـة:
ترتمف مراهمة ح ان فها آلره ان بةمح كرده
ان ربهمت ف ،اهنمح مرط رح
مصر العربية ()1892

ف ،اهمةح دا بهدا صوموئيل مواريوس " "S-Mariusفد،

نا ل ان رفرها من ةبةن

" أضوووواء علوووى المراهوووق المصوووري "

جمهوريوة

كاأ رماهمة ح تتااةز فق رمظده ف مرانةطدح

ا مةترمو ان ة ا مراهمةح مراةام ةح هبعح ()21
اهجددد بع ددد من

كادا تتدأثه ةضدا بادا ةاده بده مر دها

كال ااح ا

ه تامج اهمةته فد،

دددا دددا بتمرةادددها

محمووود مصوووطفى زيووودان

و " نبيل السامالوطي" ( .)1899مى مر ن مآلت:،
-1-6المراهقة المتوافقة:
تتاةز مراهمة ح مرات مف ح باأ تامل مرتد مزن مرهدا ء مر ةدب ،مراةدل ردى مأةدت همه
مأتزمن مرعاط ،

مررم ان مرع ف مرت تهمت.

كاا تتاةز بارت مفق مكةدهي مرااهةد،
ف ،مررةاأت نف مرة ظح ا

مأجتادا  ،مرهضدا دن مرد

مأ تدامل

ا مراعا اه ان مر ك ك مراة ةح.

ان ة مرع مال مرت ،تؤاي رى مراهة ح مرات مف ح:
 مراعاامح مكةهةح مرات هاح مرت ،تتة بارنة ةح منتهم هغبات مراهمةق. ت فةه مرج مرا اةب نهةح مرتاهف ف ،مكا ه مررااح. -ت فةه ج ان مرث ح مراهمنح بةن مر مراةن مراهمةق ف ،ا ا ح ا كفته

ع ها بت داةه

مراةه اعماةه مأ تزمز به.
 -مهت اع مراةت

مأ تاااي مأجتاا  ،رألةهه بنة ت فه ره ارتمدف مرناجدات مراااةدح

مرضه هةح.
 ددول ددت مر ددهمذ باك ددطح مأجتاا ةددح مرهةاضددةح مرارتم ددح رمةددفاح مرجةدداةح مراددنحمرعااح.
 -مراة ل مرع مةح مر مةعح مر همءمت مرات

ح( .سيد محمود الطواب ،1882 ،ص ص .)271-272
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 -7-6المراهقة اسنسحابية (المنطوية):

تومب مى مراهمةق ف ،ة م مر اط مراظداةه مأكتمابةدح نةد ةاةدل رف طد مء مرعزردح
مرةددمبةح مررجددل اددع بح مرت مفددق مأجتاددا ،
فةت

ا ة وا

ن ل مته

مره نةح مكرف ةح

ا ددا ه مرد و

ف ،مرت كةه ن ل مته

ت ددل ف اتدده مأجتاا ةددح

ف ،مرت كةه مراة ،

مرتأال فد ،مر دة

ةوهق ف ،نف مرة ظح مإلغهمق ف ،مررةال مراهض.،

(زينب محمود شقير ،7999 ،ص )718

.

 -2-6المراهقة العدوانية:
تتة بارتاها مرث هه ضا مكةهه مرااهةح مرةمطح ا اا

باأ نهمفات مرج ةدةح

مرعددا من اد مإلرد ه مرددزافء مرع دداا ب اددا مأ ت ددا رااددح اد مر مردداةن
مرا زل مر ع ه بارظم

تنطددة ا مت

ا مرت اةه مأةتوهمق ف ،نف مرة ظح.

مرع ماددل مراةددببح تتاثددل فدد ،مرتهبةددح مرضدداغطح مرتةددمطةح اددهماح مر دداماةن مددى
تهبةح مراهمةق مرانح مرةةمح
ت جةه مراهمة ةن

تهكةز مكةهه مى مر من ،مراهمةةح ف ط

نهاا ه ان مرناجات مكةاةةح

ا

جهمه طهةدق

باع مراة ل.

(حامد عبد السالم زهران ،1889 ،ص ص.)199 ،191
 -1-6المراهقة المنحرفة:
ة د م مرد اط ر د ةد ج مراهمةددق فدد ،تطد ةه اعدداةةها مكرف ةددح ب دداء مرضدداةه
ف اته ا مآلرهةن باربه اه نة ةبن

تتة د

ن مراتعح مر راةح مرم ه ة اا كا دت مإل دباع

مر هي ا ن مكر بعةن مأ تباه مرع ممق ا ن مر ع ه بار ب.
اددن ةدداات ةد م مرد اط مرتاددهف بددا ن ت كةدده
مكرف دد ،مرج د ح مراضدداا رماجتا د
ا نمح رف ةا اةتهتهه

مرطاد ح مأ ددا  ،كد رك مأ نددفل

مكةددباب ة ددا تهج د رددى مأ تادداء رددى ةددهه ا ككددح

اه ه مر ها بربهمت ا ه اااات اط ةدح
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مره ابح مكةهةح ضافح رى تجاةل هغبات مراهمةق ناجاتده
مرع م،

مرضدعف

مرد و مرجةدا،

ة ء مرنارح مأ تاااةح رألةهه( .بن زاين حفيظة ،7999 ،ص . )22

 -2حاجـات المراهـق األساسيـة:
كل ةان بناجح ااةح رى ناجدات ارتم دح تضدان رده مرعدةش مأةدت همه
ا ا م ف مرنةاه مرارتم ح
مراهمة ةن

مرت ،تبا

مرت مفدق

تاانب مرتوةهمت مرت ،تندا اد مربمد ذ توةدهمت فد ،ناجدات
ناجات مرهم اةن أ ن بعا مرتا ةق جا فه ا مضنح راادح

ف ،اهنمح مراهمة ح ف جدا ناجدات مراةد ل مرهغبدات تادل ردى ادى اهجدح ادن مرتع ةدا
ا ض مربان "أبراهم ماسلو" ( )1892تهتةبا ةهاةا رارتمف ة ا مرناجات كاا ةم:،
 -1-2الحاجة إلى المكانة:
ة ،ان ة ناجات مراهمة ةن نة ةهةا ن ةك ن راا ةااا تك ن ره اكا ح ف،
جاا ته
رددة

ن تعتهف به ك رو ي ةاح كاا ةهةا ن تك ن رده اكا دح اد مرهم داةن رهد م

غهةبددا م ه ة ددا ن مراددهمة ةن ة مددا ن مرهم دداةن فدد،

مراهمةق بةن هفا ه بار ةبح ره ة ان اكا ته
اكا

ته( .حامد عبد السالم زهران ،1889 ،ص )99

ادداره فاراكا ددح مرتدد ،ةطمبهددا

ا ب ةه اعماةه جاا ةنهو مدى مرن داظ

.

 -7-2الحاجة إلى تحقيق الذات:
ةاةل مر ها رى اعهفح تأكةا مته
ة ،ان

ة مرناجدات

تةاى ةضا بارناجح رى مر ع ه بار ةاح مر متةدح

تتضدان مرناجدح ردى مراهكدز مر ةادح مأجتاا ةدح مر دع ه

بارعامرددح فدد ،مراعاامددح مرناجددح رددى مرت دداةه مراكا ددح مأ تددهمف مأةددت فل مأ تادداا مددى
مر

نة تاف ة ا مرناجح مر ها رى تنةةن مر مت ناجته ردى مرت داةه تافعده ردى مرةدع،

امماددا رإل جدداز مرتناددةل إلنددهمز مراكا ددح مر ةاددح مأجتاا ةح ةدد ا ناجددح ةاةددةح تدداف
مراهمةدددق اممادددا ردددى ضددد ةح مرجاا دددات رتن ةدددق مراهكدددز مر ةادددح مأجتاا ةدددح
مأجتاا ةح

مر جداح مأجتادا  ،كمهدا تدال مدى مر اد مرةد ي مرعدااي

مر جددداح

كد م مرتومدب مدى

مرع ممق مرعال ن ةاف اعهفح ت جةه مر مت.
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-2-2الحاجة إلى الحب واالنتماء والتقبل االجتماعي:

تعتبدده مرناجددح ردددى مأ تادداء مرنددب مرت بدددل مأجتاددا  ،اددن ةددد مرناجددات ف دددع ه
مراهمةق بت بل مر مراةن رده فد ،مكةدهه ت بمده فد ،مرااهةدح بدةن مكادا اء ادن ةد

مادل

جانه.
اا ع ها بار ب

مركهمةةح ان ةؤأء ةعتبه ان ةباب ف مه فارت بدل مأجتادا  ،ةدارل

مكاان مر ةد ،ة دعه مراهمةدق بأ ده اهد

ا بد ل

ةد م ادا ة دكل رده مرندافز مر د ي رمعادل

مر جدداح اددا مر ددل مراهمةدد ،فدد ،كثةدده اددن مرندداأت ةهج د رددى ددا تاتعدده به د ا مرانبددح
مرتأكةا( .حامد عبد السالم زهران ،1821 ،ص ص)62-66

.

 -1-2الحاجة إلى االستقالل:
ةعال مراهمةق مى مردترمو ادن ةد ا مكةدل مأ تاداا مدى مرد

ةد م فنظده

ددااا ةطمددب غهفددح بدده ا ن ن ة دداهكه نددا كاددا جدداا ك د رك ةكددها زةدداهه مراةدده ردده فدد،
مرااهةح ك ها ارةل مى مر اداةح مةده

ةندهو مدى ن أ ةظهده تعم ده مر داةا بأةدهته

م تادددااا مةهدددا فددداراهمةق ةنتددداج فددد ،ةددد ا مراهنمدددح ردددى مأةدددت فل مرعددداط  ،مرادددااي
مأ تادداا مددى مر د
ربهمته تجاهبه

فدد ،مترددا مر ددهمهمت مرتدد ،تتعمددق بدده

رددك تةجددح أتةدداع ارادده

تعاا اا امه( .صالح الدين العمرية ،بدون تاريخ ،ص . )789

 -9-2الحاجة إلى ضبط الذات:
ةةبب مر ضدج مرجةدا ،مرج ةد ،مرةدهة ردا مراهمةدق كثةده ادن مأضدطهمبات فد،
رااح ا مرج

مراعاامح

مآلره

رك بةبب مح ربهمتده اادا ةافعده ردى تادهفات غةده

ا ب رددح مجتاا ةددا ة د م اددا ةجعمدده ة ددا مر دداهه مددى ضددبط ةددم كه

ددا ةاةددل رددى مرعزرددح

مأ ط مء.
ان جهح ره ة عه مراهمةق بأ ه اب
نتى ةؤكا ر ةده رخردهةن اثدل ةد م مر دع ه
مر ة ا مرةم كةح مرت ،فهضدها مراجتاد
ااح ف ات كثه ضجا ا مرج

اضجا ر م ة بود ،ن ةةدمك ةدم ك مركبداه
ةزةدا ادن دع ها بداكان ة د ي مرضد مبط

ةد م ادا ةدؤاي ردى زةدااه اهتده فد ،ضدبط ةدم كه
مآلره( .فاخر عاقل ،1899 ،ص.)171
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 -6-2الحاجة إلى النمو العقلي اسبتكاري:
تتضددان مرناجددح رددى مرت كةدده ت ةددة

ا دداه مر كدده مرةددم ك

مرن دامق ت ةددةهةا مرناجددح رددى ربددهمت جاةدداه ات

مرناجددح رددى تناددةل

ددح مرناجددح رددى مرتعبةدده ددن مرد

باع مر مت ن طهةق مرعال مراااهةح ان جل مر جاح مرت ا .
ضافح رى ة ا مرناجات مرةتح ( )22ة اك ناجات ره ةاكن مإل اهه رةها.
 -2-2الحاجة إلى األمن:
تتضان مرناجح رى مكان مرجةا ،مرادنح مرجةداةح مرناجدح بار دع ه ردى مكادن
مرامرم ،مرناجح رى مرب داء نةدا مرناجدح ردى تج دب مررطده مكرد مرناجدح ردى مأةدتهراء
مرهمنددح مرناجددح رددى مر د اء

ددا مراددهس مرناجددح رددى مرنةدداه مكةددهةح مآلا ددح مراةددت هه

مرةعةاه مرناجح رى مرنااةح ضا مرنهاان ان

باع مردا مف

مرناجدح ردى اةدا اه فد ،ندل

مرا كفت مر راةح.
 -9-2الحاجة إلى اسشباع الجنسي:
ةتضان مرناجح رى مرتهبةح مرج ةةح مرناجح ردى مرجد

مآلرده نبده مرناجدح ردى

مرترمو ان مرت ته مرناجح رى مرت مفق مرج ة ،مروةهي.
 -8-2حاجات أخرى:
ا ها مرناجح رى مرتهفةه مرتةمةح مرناجح رى مرادال....مردخ
مراهمةق رى تن ةق مكان مر ة،

ةدؤاي

دباع ناجدات

به م مرا ه

ةاكن ن ظه ردى مكرادام ،مر ةد ،فد،

مرااهةددح مددى دده" :ضددابط مكاددن مر ةدد"،

ددباع مرناجددات

مكةاةددةح رماددهمة ةن

مددى ةدد م ةجددب اهم دداه

كد م ارددال مراهمةددات مر ةددةح فدد ،مراددامه

مرجااعات راةا اه مراهمة ةن مى فه

ةه ناجاته

ةامل

مرثا ةددح مراعاةددا مرعمةددا
با ها.

(حامد عبد السالم زهران ،1822 ،ص ص .)192 ،191
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 -9مشكـالت المراهقـة:
ن ا كفت مراهمة ح
اؤةةددات
مرنهاان

زاح مراهمة دح ةد ،تداج ت دا و ا دف مراجتاد بارتمدف

ددا مرثب دات مأةددتاهمهةح فدد ،اعاامددح مكب دداء مرتددأهج بددةن مر دداه مرعطددف
مإل باع مر ة ه مرت رةل( .عبد اللطيف المعاليقي ،7991 ،ص.)91

ا ت أ مكزاح مدى طد ل مرادا مرزا د ،مرد ي ة ادل مر ضدج مرج ةد ،دن مر ضدج
مأ تاااي ف ،مراان ت اهبها ف ،مرهةف فاكزاح به م مراع ى ت أ ادن ثده م ت داه مرتعمدة
طارح ااه مإل اما رمنةاه

مرتط ه مرنضاهي( .فؤاد البهي السيد ،1889 ،ص.)722

ة اك ان ةه بأن ة ا مرا كفت ة ،تاج رع مال متةدح مجتاا ةدح كعدا مرتكةدف
ا مرانةط مأجتاا ،
مإلنةددا

ا مأةت همه مكةهي كن مراهمةق ف ،ة ا مراهنمدح ةكد ن داةا

رااددح اد مراتوةددهمت مرتدد ،تطدده

تؤثه مى ا ا مأ عار ،مأجتاا ،

مددى جةدداه مرتدد ،تددهتبط ب اد ا مر ةةددة ر ج،

ان ة مرا كفت:

 -1-9مشكالت الصحة والنمو:
رمناددح مرعااددح ثهةددا مددى مرت مفددق مرااهةدد ،مر ةدد ،مأجتاددا ،

ددا مرتفاةدد

فاراهمةق مر ي ةعا  ،ان ا كفت جةاةح ةتأثه ةمبا ان مر انةتةن مر ةةح مرع مةدح

كد رك

تتةبب ف ،اع بح مرت مفق مرنهك ،مر ي ا ةؤاي بداراهمةق ردى ةادال مجباتده فةبتعدا دن
مرااهةح

أ ة اهك ف ،مر اط مأجتاا  ،مرهةاض.،

(عبد الفتاح دويدار ،7991 ،ص.)768
فارجا ب مران ،ره ثه فعال ف ،اهه مراهمةق مى مرتهكةز مأةتةعاب ت بل مر مت
مآلرهةن بارتار ،تن ةق مرت مفق مر ة ،مجتاا .،
 -7-9المراهق وتصوره للجسد:
ةاددطا مراهمةددق بددارتن أت مرجةدداةح مرااةددزه رمبم د ذ رااددح م ر د تهةمدده مرت ددمح
مأجتاا ةح راجابهح ب ل ة ا مرتن أت فهد فد ،نةدهه تةداؤأت مغتدهمب نةا دا ااادا
ة ا مرتن أت مرجةاةح مرت ،ا تنا با ح غةه ات اة ح نةا دا
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المراهقـة

الفصـل الثانـي

ة ا مراهنمح كثه ان مر ا مرع م ،مراعهف ،نة كان مرت ا ل ااةدا اد مرجةدا فد ،اهنمدح
ة اك تكان طبةعح ب ل مرجةا

مرط رح

هفضه.

(أنور الجداية ،1887 ،ص ص .)16 ،19
 -2-9مشكالت جنسية:
ةدده

اددناب

مدرسووة التحليوول النفسووي

ن مرا ددكفت مرج ةددةح ةددا

جاة د مرا ددكفت

مرةم كةح ك ه ةه ن ن مرامف مرج ة ،ة اااه مرطا ح مرب هةح كن ة م مرامف تنةط بده
ت ارةدا ةد ا تدؤاي بدده رددى مركبدت

اددن تد تددؤاي رددى ظهد ه د مع ارتم دح اددن مرةددم كات

مر ا ه فاراهمةق فد ،ةد ا مراهنمدح ةعدا  ،ادن دا مإل دباع اعهفدح كدل ادا ةتعمدق بدارج
اعهفح ن ة ح طبةعح ا كفته تتاثل ف:،
 ا مر اهه مى ا ا ح مر مراةن ف ،مراةامل مرج ةةح. مرت كةه ف ،مرنا ل مى ز جح ا اةبح ره. مر ع ه بار ب ر ةا مراهمةق بأفعال ج ةةح اتكههه. -مرناجح رى اعهفح مكضدهمه مر اجادح دن مةدتعاال مرعدااه مرةدهةح

كة ةدح مردترمو ا هدا.

(أحمد محمد الزغبي ،7991 ،ص .)129
تتاةددز اهنمددح مراهمة ددح ب ج د ا اط ددح مرنددب مرتدد ،تامددك ا ددا ه مراهمةددق ت م دده
ت ول م تباةه ت تت تهكةزا ن مراهمةح مرتناةل

تعارج ةد ا مرا دكفت بإتبداع تهبةدح

ج ةةح انةنح.

 -1-9مشكالت أسرية:
رما اخ مكةهي ثه مى ةم ك مراهمةق فه ةةا ا مى تكد ةن رادةح مراهمةدق
مراظهدده مرعددا رماهمةددق ةتددأثه بارنارددح مأ تاددااةح رألةددهه ت دده مراهمةدد ،اهة د ن بابددا
ت جة مكةهه رى اط مرعف ات مكةهةح مأتجاةات مر مراةح ف ،اعاامح مرادهمة ةن

ادا

ت ه مك رةاء رناجاته ( .فهمي مصطفى ،1862 ،ص.)19
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ةاكن تمرةو ة ا مرا كفت ف:،
ه مآلباء رناجات مراهمة ةن

 -ا

اع بح مرت اة اعه .

 ددا تدد فةه مربةمددح مرا اةددبح امرددل مكةددهه كتب دد ،مكةددارةب مرتهب ةددح مرراطمددح كدد ،ة ددمراهمةق ب مجباته مراهمةةح.
 مرتفف مآلهمء بةن مراهمةق ةهته ف ،نل مرا كفت مرنا ان نهةح مراهمةق ف ،كثةدهان مكا ه مرنةامةح( .سامي محمد ملحم ،7991 ،ص ص .)296 ،299
 -9-9مشكالت نفسية:
تعدددا مرا دددكفت مر ةدددةح رماهمةدددق تددداج
فةةة ر جةح

ج ةةح

مادددل كثةدددهه بعضدددها جتاا ةدددا رددده

تتاثل ة ا مرا كفت ف:،

مرنةاةددةح رم ددا مرتجددهة

مر ددع ه بار ددا

مرر ف ان مهتكاب مكرطاء

ددا مرددتاكن اددن مرةددةطهه مددى نددف مرة ظددح

مر ع ه بارنزن مرضةق ا ن ةبب.

(سامي محمد ملحم ،7991 ،ص.)297
كاا تتاةز نةاه مراهمةق مر ةةح بار مق مر ي ةعةق ت كةها ةاعب تهكةز م تباةده اادا
ةافعدده رددى مر دده ا مر د ة ،
مرجةا ،مرابكه
رى مأ ط مء

ددا ر د نظ فدد ،بعددس مراهمةددات مر ةددةح مأجتاا ةددح رم ا د

مراتأره را مراهمةق ةةبب ره
مركهمةةح اا

ا ان مرنةاةةح مر اةاه ااا ةؤاي بده

ا فمح مراتأرهةن فكثةهم اا ةعا ن ان اه مرب ةح ضعف

مرعضفت رى جا دب بعدس مكادهمس فةدؤاي بهد ردى مر دع ه بدار و بارتدار ،ردى ةد ء
مرت مفق( .حسن عبد الرحيم طلعت ،بتاريخ ،ص .)782
فواربدا اددا تدتنك فدد ،ةد ا مراهنمددح اجا ددح ادن مأ عدداأت مربداهزه كاروضددب مر مددق
رتن ةددق مراهمةددق ر مف دده مر ةدد ،مأجتاددا  ،ةاكددن مإل دداهه رددى ةدد مرا ددكفت مر ةددةح
كاآلت:،
 -1-9-9الصراع الداخلي:
ةعددا  ،مراهمةدددق اددن ادددهمع بدددةن مأةددت فل دددن مكةدددهه مأ تادداا مةهدددا
اتطمبات مرط رح مره ا

بدددةن

بدةن مرطا ندات مرزممداه مرت ادةه مر مضد فد ،مرتزمااتده كادا
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ةعا  ،ان اهمع بةن غهممزا مرامرمةح مرت ارةا مأجتاا ةح

ان اهمع اة  ،بةن مراةماات
ادهمع ث داف ،بدةن جةمده

مرت ،تعماها ة ط ل بةن ت كةها مر ا ا مرجاةا فمةد ته مرراادح
مرجةل مرةابق.
 -7-9-9النرجسية:
مةدتعامت ةد ا مركماددح فد ،بامةدح مكادده رماأردح مددى مر د

مرج ةد ،رددا مر دها مرد ي

ة ضل جةاا ث تط ه ا ه اها رااح ف ،مرتنمةدل مر ةد ،نةد جعدل ا هدا فرويود ا ه اهدا
ظهةا ةةا بت ةةه مر ةان كإ فب مرمةبةا

مى مر ها.

(عبد الرحمان الوافي ،بدون تاريخ ،ص .)161
ان مراعه ف ن مراهمةق اةا مر هجةةح
اظهها بامح

اةا مأةتاا بكل اا ةات رى جةداه

كثةهم اا تظهه م عاأت مق مراهمةق

ااا ةجهح ف ،هجةةته.

هجةةح مراهمةق مرزمما تجعمه ةر ى مدى اظهدها جةداا ادن مرت د ا

ةد بد رك

ةةتعةا م ا ط مةا افة ا ا ةك ن اهتبطا بع اه مررااء ت ةه مرجةا.
(عبد الغني الديدي ،1889 ،ص .)22
 -1-9-9االغتراب والتمرد:
مراهمةق ة ك ان ن مراةه اعماةه أ ة ها ه ر رك ةنا ل مأ ةدفخ دن ا م دف
ث مبت هغبات مركباه ك ةةمح رتأكةا مته

ةد م ةةدتمز اعاهضدح

ثبات ت هاا تاداةزا

ةمطته ك ه ةهمةاا مةتر افا ب اهمته مرع مةح مةدتعا ح به نده مر اةدح

بارتدار ،ةظهده راةده

ةم ك مرتاها مراكابهه مرع اا مرتعاب مرعا م ةح.

(.)http://www.Sazid.net/Frabiah/170.htm
 -1-9-9أزمة الهوية:
ة ،مإلنةا

بارضدةاع فد ،اجتاد أ ةةدا ا مراهمةدق مدى فهد متده أ فد ،تناةدا

ا ها فد ،مرنةداه ،أ ةد فه رده فهادح ةاكدن ن تعة ده فد ،مإلنةدا

ب ةاتده مأجتاا ةدح بددل

نةا ا ةعطمه ن مر ةا با ه ره اع ى ف ،مرنةاه ( .حامد عبد السالم زهران ،7992 ،ص.)16
 -9-9-9المراهقة وتأكيد الذات:
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ن ناجددح مراهمةددق رتأكةددا متدده تافعدده رددى تب دد ،مراعاهضددح مرةددمبةح

ددا مةتنةددان

رهمء مروةدده نةد ةبددا مراهمةددق اةددت هم ةعددا  ،اددن اددهم ات اةدداه ا هددا مراددهمع بددةن
مرهغبدددات مرج ةدددةح ةددد ا مراجتاددد مرا ابمدددح رهدددا
مرانا اه

بدددةن مرطا ندددات مرزممددداه مإلاكا ةدددات

بةن مرهغبح ف ،مأ تاح مى مروةه مأ ط مء مى مر مت

كل ةد ا مرادهم ات

تجعل ان مراهمةق اةاأ رى مرةمبةح ف ،تأكةا مته.
جا ن مراهمةق ةمجأ رى نف مرة ظح نةا ا ااا ةؤاي به ردى مررمدط بدةن مرن ة دح
فةأر ف ،تا ه مر م

مر م

كاا ةتا اا فةعةش ف ،نارح ان مرك ب مإلا اء مر اهذ مر ي

بهاف رى تأكةدا مرد مت بار دكل مرد ةا،

تعد ةس مرجه ندات مر هجةدةح راادح

دا

ي

مر راةح مراةن ح( .عبد الغني الديدى.)69 ،1889 ،
 -6-9-9مشكلة التقمص أو التقليد:
ةمعددب مرددت او ا هم فدد ،تكدد ةن راددةح مراهمةددق نةدد ةددت او راددةح ندددا
مر مرداةن

ةاةدل ردى مرت مةددا مك ادى

ردى مإلبدامع مراد اأت م مر ادا ج مرجاةداه

رد رك

ة بو ،ن ةت جه ت جةها ةمةاا كن مر و ةؤثه ةمبا ف ،تك ةن راةح مراهمةق.

(.)http://www.aluze.net/vp/showtheart.php?=1262
 -2-9-9العصبية وحد الطباع:
ةتاهف مراهمةق ان رفل ادبةته

دااا رتن ةدق اطاربده

تد ته ةةدبب ز اجدا

رمانةطةن به.
تجاه مإل اهه رى ن كثةه ان مراهمةات مرعماةدح ت دةه ردى جد ا ف دح ةدح بدةن
ظة دددح مرهها دددات مرج ةدددةح مرت ا دددل مرعددداط ،

دددا مرادددهمة ةن باع دددى ن مراةدددت ةات

مرهها ةح مراهت عح ف ،ة ا مراهنمدح تدؤاي ردى ت دا فت ازمجةدح كبةدهه مدى دكل غضدب
ثاهه ناه مرطب

ا مر ك ه

غضب مكتماب

ا مإل ا .

(.)http:Sai.bet/trabiah/107-him
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المراهقـة

الفصـل الثانـي
 -9-9-9المشكالت الوجدانية:
مروهق ف ،مررةال
ار مر م

ف ،نف مرة ظح مرت ،ةتوهق ت مراهمةق جهاا

تبعداا دن

نة ةاةل رى فكهه مرنب ان ل ظهه نة ةعت دا ده ن ة د ،اممد

ة اه مر ضج مأتزمن
ان مر ضج مر جام ،

كثةهم ادا ت تهد ،ةد ا مر ادو بار دل ك هدا أ ت د

رك ده

مدى ةدا

أ تةت ا رى مرا طق مرةمة .

( .)http://www.aluze.net/vp/showtheart.php?=1262
 -6-9مشكالت أخالقية:
ددا تدؤاي مرا ددكفت مكرف ةددح بادده ه مراهمةددق بأزاددات غاربددا اددا ةكد ن مرت كةدده فدد،
مردداةن همج د راددا ةنددةط بدده اددن ة د ا تجعمدده بدداهه ندداجز ةا عدده اددن مر ا د ل رددى تن ةددق
طا ناته هغباته.
ددا تم دد ،مراهمةددق ت جةهددات ددن دداامت ت ارةددا مراجتا د
ه اةتهددا
بار

ة د م اددا ةددؤاي بدده رددى مأضددطهمب نة د ةبن د

كة ةددح مرن دداظ مةهددا

اددا ة ددعها مأطام ددان مرث ددح

ةبعاا ن مر ع ه بار ب مرارا ف مراتهتبح ن ا مفعه مرج ةةح.

(أحمد حسن اللقاني ،1888 ،ص ص.)728-729
 -2-9مشكالت اقتصادية:
مراةت

مراتهاي رألةهه ةدؤثه ةدمبا مدى مراهمةدق فعدا تمبةدح مكةدهه رفنتةاجدات

مكةاةةح رماهمةق تافعه رى مر مق

ا مأهتةاح ر ضعه مأ تاااي

مر ي ةاتا ثها رى

مرنةدداه مأجتاا ةددح ف ددع ه مراهمةددق بارنهاددان مر دداتج ددن ددا دداهه مكةددهه مددى ت د فةه
ناجاته ا ةك ن ةبب ف ،ج نه

ةاف مراهمةق إل دباع ناجاتده بطهة دح غةده ده ةح

مرترمدد ،ددن مراهمةددح رمعاددل اددن جددل اةددا اه اممتدده فار ددع ه بددار و ةددأت ،اددن رددفل
مرا اه ات مرت ،ة

بها مراهمةق بةن ةهته مكةه مكره

ة م اا ةجعل مراهمةدق ةند

بار ج ه بة ه بةن مآلرهةن( .نعيم الرفاعي ،1898 ،ص.)179
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الفصـل الثانـي
فاراةددت

المراهقـة
مأ تاددااي رألةددهه ة د مء كددان اهت د

ا د ر س ردده ثدده مددى مرنةدداه

مأجتاا ةح رماهمةق ف ،ة ا مراهنمح مرنةاةح.
 -9-9مشكلة التوافق:
ة كه مربانث ن ن راةح مر ها ةدم كه ةتدأثه فد ،اهنمدح مره دا بارتجداهب مك ردى
بأةم ب مرتهبةح مرظه ف مربةمةح مرانةطدح فدإ م ت مفدق اعهدا فإ ده ةةدتطة مرت مفدق فد ،ي
اجتا

ف ،ي اهنمح ان اهمنل مر ا ( .حسين محمد غنيم ،1829 ،ص .)129
ف ع ه مراهمةق باأ تااء راجتاعه اةمه رى مأةدت همه

رى مر جاح مراهمة ،مرهضا ن مر

مأتدزمن مرعداط  ،ةدؤاي بده

بارتار ،تن ةق مرت مفق مأجتاا .،

 -8-9مشكالت مدرسية:
ت ةه رى مرا كفت مراتعم ح بعف ح مراهمةق مراتااه
مرااهةةح

اا تكة ه اعه

مراهمةق تؤثه ةمبا مةه
مى مرتهكةز مأ تباا

بااهةته زافمه مرجاا دح

تعتبه مرا اكل مرااهةدةح ادن ةد مرا داكل مرتد ،ةعدا  ،ا هدا
ةتجمى رك ف ،و مرتناةل مرتدأره مراهمةد،

دا مر داهه

كل ة م ةاكن ن ةع ا كةباب اتعااه ا ها:

 -1-8-9األسباب الذاتية:
ف ،ة ا مراهنمح ةعا  ،مراهمةدق د ع ادن مرد و فد ،مر ضدج مرع مد ،نةد أ ةك د،
كامء مر اطات مرتهب ةح مرتعمةاةح بك اءه فتت تت امةدح مأ تبداا مدح مرتهكةدز ةدؤاي ردى
ا مرتهكةز مى مراهمةح

جا ةضا ف امن مر ع ه باكان ف ،بامةدح مرتند ل ادن مرعف دات

مكةهةح رى ف ات جاةاه ف ،مرااهةح اد مكةدات ه مردزافء
مأةددت همه مر ةدد،

مر ددل فدد ،مرت دداة ا د مرجاا ددح مرااهةددةح

ن مراهمةدق ة دعه بعدا
ك د رك ةجددا اددع بح فدد،

مرتاهف ا مرا م ف مرجاةاه مرت ،ةاه بها.
(حسين كمال أحمد ،سليمان عدلي ،1826 ،ص.)69
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المراهقـة

الفصـل الثانـي

-7-8-9األسباب الموضوعية:
تعتبدده مرع ماددل مرااهةددةح اهاددح فدد ،نددام ت مفددق مراهمةددق ا د مربةمددح مرااهةددةح
تتاثل ف:،
 شخصية المعلم :ةعتبه مكةتا (مراعم ) مر رو مرد ي ةاكدن ن ةدؤثه مدى مراهمةدق بعدامراةدده فارادداه
تاااا

فدد ،ظدده مراهمةددق ةامددك مرةددمطح

م كا ت مرةمطح مرا زرةح ت

مرتعاال ا مراتعماةن فإن ا ه
ةتعاال اعه بمطدف رة دح

ةعاددل مددى تددا ة فكهتدده

توةةهةددا

كدان ةدم ب مراعمد

ةده فد،

مى مرهاع مرع اب

مرةمطح راةه ةع  ،مرعا من مرظم

مرعكد

م كدان مراعمد

ةظهده رهد مرت داةه مرت داة ةداف بارتفاةد (مرادهمة ةن) ردى

تك د ةن ا ه اددا اددنةنا ن د ل مرةددمطح كددل ة د م ةددؤثه مددى مرتناددةل مراهمةدد ،رماهمةددق.
(حسين أحمد اللقاني ،1888 ،ص.)179
 المنه أو البرنام  :ةعتبه مرا هج اااه مركثةه ان ا كفت ا مرت د قم كان ة م مرا هج اث ل بارا ما

فد ،ناردح ادا

ضعةف مراضا ن فه م أ ةت مفق منتةاجات مراهمةدق

ربهمته مرةاب ح ةؤاي رى ا كفت اهمةةح كارتأره مراهمة ،مرهة ب.
 طرق التدريس وأساليب االمتحوان :ةجدب مدى مراداهمةهددا فدد ،تدداهة

مراددهمة ةن

مرتةداه مرطدهق مرجةداه مأ تاداا

مرتدد ،تعطدد ،مةتاااددا رم دده ق مر هاةددح بددةن مراتااهةددةن فدد،

مر كاء مر اهمت مرع مةح مراة ل اةت ةات مرتناةل.
فارااه

ةد مراةدؤ ل دن مرتةداه مرطهة دح مرا اةدبح مرتد ،تعطد ،مر هادح رماهمةدق

رما اهكح ف ،مرعامةح مرتعمةاةح

ك رك ةارةب مأاتنا ات ترم ان مرا ضد ةح ضدافح ردى

طهق مرت ة مروةه ا اةبح.
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المراهقـة

الفصـل الثانـي

 -8المراهـق والثانويـة:
تعتبه مرثا ةح مراؤةةح مرتهب ةح مككثه تدأثةهم فد ،ت دكةل ا هد

مراهمةدق دن متده

فه ،مراؤةةح مككثه ت ظةاا ف ،نةاه مراهمة ةن بنة ت دا مر دهو رمدتعم

تد فةه مراعهفدح

كاا ها ت ة مآلفاق مر ة ةح مأجتاا ةح بدااج مرادهمة ةن فد ،اجا دح مك دهمن ادن ردفل
مر اطات مر ةح مرهةاضةح.
مرثا ةح ة ،بةمدح ااهةدةح مجتاا ةدح ا اةدبح رمتطد ه مأجتادا  ،مأ عدار ،كةاةتده
مركبةهه ف ،مربهماج مرااهةةح مرت ،تهت بتهبةح مراهمة ةن.
فارثا ةح اؤةةح ت ا مر هو رمتعمة

ت دان مرربدهمت مراهداهمت مرجاةداه

مرربهمت مراكتةبح ت فةه مإل ف مرا اةب ن ل مأرتباهمت مراه ةح

تهد ةب

بارتار ،تعزةدز فدهو

مرا اهكح ف ،مر اطات مرارتم ح مرت ا ل ا مكاا اء.
(صالح أبو جاد ،7999 ،ص ص .)128-129
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المراهقـة

الفصـل الثانـي

خالصــة:
ن مراهمة دح ةد ،مراهنمددح مرعاهةدح مرتد ،تتبمد ه فةهدا رادةح مر ددها تأرد افانهددا
مرثابتح بعا اه ه مراهمةق بعاه تن أت توةهمت ف ،ارتمف ج م دب مر رادةح :مرجةداةح
مر ةةح مرع مةح مأ عارةح مأجتاا ةح.
ددا تطه ددا فدد ،ة د م مر اددل را ه د
مرا ةهه رها
مأجتاا ةح

رى اظداةه مر اد مرارتم دح

مراهمة ددح

ددكارها رااماددها

مر ظهةددات

كد رك ردى ناجدات مراهمةدق مر ةدةح مرع مةدح

رةهم رى ة مرا كفت مرت ،ةتعهس رها مراهمةق ف ،ة ا مراهنمح.

ره م ةت جب مى مآلباء مرااهةةن اهم داه مرادهمة ةن فد ،ةد ا مراهنمدح مرتد ،تعبده
مدددى مأ بثددداق مر جدددام  ،مر ضدددج مأجتادددا ،

ةددد ،كثددده مراهمندددل مرعاهةدددح هضدددح

رف نهمف فداراهمةق ةتعدهس رمضدوط مر ةد ،مر مدق اادا ةدؤاي بده ردى مرعا م ةدح م مر ةدا
بةم كات تال مى ا ت مف ه مر ة ،مأجتاا . ،
ر د م ةت جددب مأ ت دداء بدده ه اةتدده اةددا اته رم ا د ل رددى تك د ةن راددةح ة د ةح
ات مف ح تعال راار مراجتا .
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الفصل الثالث :مرحلة التعليم الثانوي
مقدمــة
أوال :المدرسـة الثانويـة
 -1تعريـف المـدرسـة
 -2وظائـف المـدرسـة
 -3خصائـص المدرسـة
 -4مكونات البيئة المدرسية
 -5النظام التربوي الجزائري
 -6المناهـج (المنهج المدرسي)
 -7إصالح المنظومة التربوية باعتمادها مقاربة جديدة
ثانيا :التعليـم الثانـوي
-1

تعريـف التعليـم

-2

تعريف التعليم الثانوي

-3

المبادئ العامة لتنظيم شعب التعليم الثانوي العام و التكنولوجي

-4

مظاهر اإلصالح التربوي الجديد

-5

األهداف العامة للتعليم الثانوي

-6

أهمية التعليم الثانوي

-7

عالقة التعليم الثانوي بالتعليم العالي

خالصــة

الفصـل الثالث

مرحلة التعليم الثانوي

تمهيـد:
تعتبر المدرسة من أهم قنوات التنشيئة اإلجتماعية ،و هي من المؤسسات الرائدة في
المجتمع لما تقدمه على المستوى الفردي أو الجماعي ،فتقوم باعداد أفراد مدربين
و مؤهلين لخوض غمار الحياة اإلجتماعية و بناء المجتمع و المدرسة هي مؤسسة منظمة
و مهيك لة تقوم على أساس من التفاعل بين مختلف العناصر المكونة لها ،مما يولد لدى
المتعلم تحصيال دراسيا.
تولي المجتمعات اإلنسانية لهذه المؤسسة (المدرسة) إهتماما بالغا يتجلى في زيادة
اإلنفاق التربوي ،و كذا اإلهتمام باألبحاث و الدراسات التربوية إيمانا منها بأن األساس الذي
يقاس به تقدم المجتمع أو تأخره هو التربية و التعليم.
و يعتبر التعليم الثانوي من ركائز النظام التعليمي و التربوي في العالم ،ليس فقط
بسبب موقعه كهمزة وصل بين مرحلتي التعليم االساسي و التعليم الجامعي من جهة ،و بين
التشغيل و التكوين المهني من جهة أخرى ،إتما بصفة خاصة ألنه يمثل مرحلة منتهية
ومتواصلة في نفس الوقت ،وهذا يكون بامتحان شهادة الباكالوريا التي تعتبر الجسر لمزاولة
الدراسة العليا ،أين يتحدد مصير المتعلم و مستقبله الدراسي و المهني.
و لقد شهد التعليم الثانوي تطورا ملحوظا عن طريق تحقيق نتائج إيجابية كالتوسع
المعتبر لشبكة مؤسسات التعليم الثانوي و تزايد عدد التالميذ.
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مرحلة التعليم الثانوي

الفصـل الثالث

أوال :المدرسـة الثانويـة
 -1تعريف المدرسة:
يرجع تعدد وتنوع تعريف المدرسة إلى تباين وجهات النظر ،و إختالف الزاوية التي
ينظر من خاللها إلى هذه المؤسسة اإلجتماعية التربوية ،و يمكننا أن نورد بعض هذه
التعريفات.
المدرسة هي المؤسسة اإلجتماعية الرسمية ،التي تقوم بوظيفة التربية ،ونقل التراث،
و الثقافة المتطورة ،و توفير الظروف المناسبة للنمو جسديا ،عقليا ،إنفعاليا و-إجتماعيا.
(حامد عبد السالم زهران ،1891 ،ص . )702

كما عرفت كذلك بأنها" :المؤسسة التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته
األساسية ، ،وهي تطبيع أفراده تطبيعا إجتماعيا ،لتجعل منهم أعضاء صالحين.

(صالح الدين

شروخ ،ص . )27

و عرفت كذلك المدرسة بانها ":نظام معقد و مكثف و رمزي من السلوك اإلنساني
المنظم الذي يؤدي إلى بعض الوظائف األساسية في داخل البنية اإلجتماعية.
(علي

أسعد وطفة ،7001 ،ص . )70
و يرى علماء التربية أن المدرسة كمؤسسة ليست فقط لتلقين المعلومات و تكوين

عادات ،و إنما هي صورة مصغرة للحياة اإلجتماعية يكتسب فيها المتعلم الخبرة و العادات
الخلقية عن طريق نشاطه كعضو من الجماعة.

(محمد علي حافظ ،1891 ،ص . )711

ومن خالل التعريفات السابقة يمكننا تقديم التعريف الشامل اآلتي:
" المدرسة هي مؤسسة إجتماعية أنشأها المجتمع بغرض تربية أفراده ،و تطبيعهم إجتماعيا
بنقل ثقافة السلف إلى الخلف ،كما أن المدرسة عبارة عن مجتمع مصغر متكامل و منظم
إظافة إلى كونها مرآة للحقيقة اإلجتماعية السائدة في المجتمع العام " .
كما بين

بورديو

بان الوسط المدرسي هو وسط إجتماعي و ثقافي ،و هذا ما يبدوا

واضحا في العالقات اإلجتماعية ،إذ أن الفرد يؤثر و يتاثر بما حوله.
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 -7وظائف المدرسة:
تعتبر المدرسة المؤسسة اإلجتماعية الثانية بعد األسرة التي يتلقى فيها الفرد التربية،
وهي األولى التي تمارس تربية مقصودة ومنظمة وفقا لقواعد ومبادئ و مناهج يتم التخطيط
لها مسبقا.
و حسب

جويل روسني

فإن وظيفة المدرسة هي دمج المعارف في أوساط المعنيين بها،

كما يرى جون دوي أن وظيفة المدرسة هي تبسيط الحياة اإلجتماعية ،و إختزالها في صور
أولية بسيطة.
 -1التنشئة اإلجتماعية :إعداد األجيال الجديدة روحيا ،معرفيا ،سلوكيا ،بدنيا ،أخالقيا
و مهنيا لتحقيق عضوية الجماعة و المشاركة في الحياة اإلجتماعية.
 -7نقل تراث األجيال السابقة إلى األجيال الناشئة و هذا ما يحقق إستمرارية المجتمع.
 -3تبسيط و تقديم المواد المعرفية و المهارات من البسيط إلى المعقد ،و من القريب إلى
البعيد ،و من المحسوس إلى المجرد.

(صالح الدين شروخ ،7001 ،ص . )21

 -1التطهير :إذ تعمل المؤسسة على تصفية التراث من الشوائب قبل نقله للمتعلمين،
و محاربة السلوكات الضارة بالتنمية اإلجتماعية السليمة.
 -1تنسيق التفاعل اإلجتماعي و التوحيد بين مختلف عناصر البيئة اإلجتماعية المدرسية
بغرض خلق واقع إجتماعي مناسب للحراك اإلجتماعي القائم على التعايش والتفاهم وإحترام
اآلخرين ( .صالح الدين شروخ ،7001 ،ص . )27

 -7وظيفة سياسية :تدعم التوجهات السياسية الكبرى للمجتمع عبر منظومة من الخطط
و اإلستراتيجيات المتكاملة و الموجهة لتحقيق الوحدة السياسية للمجتمع.
 -2وظيفة إقتصادية :تعمل المدرسة على تلبية إحتياجات التكنولوجيا الحديثة من فنيين
و خبراء و علماء و أيدي عاملة ،كما بدات ترتبط تدريجيا مع المؤسسات اإلقتصادية ،كما
تعمل على زيادة الدخل القومي و تحقيق النمو اإلقتصادي ،كما أشار رايموندبودون إلى أن
صورة التعليم أصبحت في عقول الناس على أنها عملية توظيف و استثمار و عائدات.
( علي أسعد وطفة ،7001 ،ص . )32
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 -9وظيفة ثقافية :تسعى المدرسة إلى تحقيق التواصل و التجانس الثقافيين في إطار المجتمع
الواسع لتحقيق الوحدة الثقافية.

 -3خصائص المدرسة :
تعتبر المدرسة تنظيما إجتماعيا مميزا عن بقية التنظيمات و المؤسسات اإلجتماعية،
بل هي أهم المؤسسات التي يعتمد عليها المجتمع في تربية أفراده ،وهذا ما يجعلها تنفرد
بجملة من الخصائص أهمها:
ا -المدرسة بيئة إجتماعية مبسطة :إذ تعمل على تبسيط المواد المعرفية و المهارات
لتسهيل عملية التحصيل و تتبع في ذلك اإلنتقال من البسيط إلى المعقد ،ومن المحسوس
إلى المجرد ،و من المعلوم إلى المجهول.
ب -المدرسة بيئة إجتماعية موسعة :تعمل المدرسة على توسيع آفاق المتعلمين
و مدركاتهم ،وتصل حاضرهم بماضيهم بما يضمن إستمرار المجتمع من خالل عملية نقل
التراث من جيل آلخر.
ج -المدرسة بيئة تربوية صاهرة :تعمل المدرسة على توحيد ميول و إتجاهات المتعلمين،
و دمجها ،و توجيهها ،بما يتماشى مع قوانين المجتمع و فلسفة العامة ،فهي تسعى إلى
تكوين و بناء واقع إجتماعي متماسك يقوم على أساس الوحدة و التعاون.
د -المدرسة مصفية :إن المدرسة ال تقدم التراث اإلجتماعي في صورته الخام ،بل تعمل
على تصفيته ة تنقيته مما يشوبه من األمور الضارة أو المتعارضة مع السياسة العامة
للمجتمع ،وكذلك بالنسبة لألمور التي أصبحت غير مناسبة للحياة العصرية.
(ناصر إبراهيم ،1887 ،ص . )90
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 -1مكونات البيئة المدرسية :
 -1-1التلميذ (المتعلم) :
يعتبر التلميذ محور العملية التربوية ،وهو الهدف الرئيسي للنظام التعليمي ،والمعيار
األساسي لقياس نجاحه ،فالبيئة اإلجتماعية المدرسية بكل عناصرها البشرية والمادية أنشات
خصيصا لتربية و تكوين و إعداد هذا التلميذ للحياة اإلجتماعية.
و يعرف

سعيد إسماعيل علي

التلميذ فيقول ":إن التالميذ هم المادة الخام التي تشكل

المخرجات الرئيسية للنظام التعليمي كله ،كما يرى أنهم أهم مدخالت إدارة بيئة التعليم
والتعلم ،فبدون تلميذ ال يكون التعليم.

(أحمد إسماعيل حجي ،7000 ،ص . )11

كما عرف التلميذ ":بأنه أضعف أركان العملية التعليمية ،فهو الذي يتحمل في النهاية
نتائج مخططاتها و فلسفتها و إستراتيجياتها ،و لكنه في نفس الوقت أقوى هذه األركان
جميعا ،باعتبار أن نجاحه يعني نجاح العملية التربوية كلها ،وفشله يعني فشلها.
(رشيد حمود العبودي ،7000 ،ص . )11

و لإلشارة فإن التلميذ المعني بدراستنا هو تلميذ (متعلم) مرحلة التعليم الثاني ،التي
تتزامن مع أهم و أخطر مرحلة في حياة الفرد ،و هي فترة المراهقة ،لما لها من تأثيرات،
عضوية ،نفسية ،عقلية ،وجدانية ،إجتماعية ،ثقافية ،على شخصية و سلوك المتعلم ،لتجعل
منه عضوا في مجتمع الراشدين.

(عامر مصباح ،7003 ،ص . )121

و لهذا تسعى المدرسة و من ورائها المجتمع إلى تكوين و إعداد المتعلم في مختلف
مناحي النمو العقلية ،الجسمية ،اإلجتماعية ،النفسية ،الروحية ،الوجدانية ،و يتضح دور
المدرسة في المستويات التالية:
 على مستوى النمو العقلي :نجد أن المدرسة (الثانوية) زيادة على تمكين المتعلم من الموادالمعرفية ،فهي تكسبه خبرات تساعده على اإلندماج في الحياة الجماعة و المجتمع ،و تعويده
على التفكير المنظم و القدرة على اإلبتكار.
 على المستوى الجسمي :تعمل المدرسة (الثانوية) على تكوين تلميذ (متعلم) سليم البنيةالجسدية ،من خالل إكسابه القواعد الرياضية الالزمة لالحفاظ على نشاط الجسم و حيويته.
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 على المستوى اإلجتماعي :تعمل المدرسة (الثانوية) على إكساب التلميذ (المتعلم) صفتهاإلجتماعية و إعداده للحياة من خالل تعليمه إحترام اآلخرين و التعايش معهم ،و التكيف
و اإلنتماء اإلجتماعي من خالل التفاعل مع عناصر البيئة المدرسية ،و إعطائه المزيد من
الفرص على التدريب العملي على التفاعل اإلجتماعي ،و التكافل و العمل الجماعي.
(سيد إبراهيم الجبار ،ب ت ،ص . )111

 على المستوى الروحي و الوجداني :تعمل المدرسة الثانوية على توجيه إنفعاالت التلميذتوجيها صحيحا ،و تحقيق التوازن النفسي له ،ومساعدته في إكتساب الصفاة الشخصية
اإليجابية ،إضافة إلى تكوين اإلتجاهات الدينية السليمة ،و القيم األخالقية.
* ومن خالل ما سبق نجد أن المدرسة الثانوية تعمل على بناء شخصية متكاملة قادرة على
المساهمة في الحياة اإلجتماعية و بناء المجتمع.
فعلى المدرسة يتوقف نمط شخصية المراهق المتعلم ،ومستقبله كما تعمل على
التخفيف من حدة الصراعات و التوترات التي تميز هذه المرحلة و العمل على مساعدة
التلميذ (المتعلم) في حل مشكالته ليستطيع التكيف مع البيئة المدرسية بغية الوصول إلى
تحصيل دراسي أفضل.
 7-1المعلـم:
يعرفه محمد

علي حافظ

بأنه ":حجر الزاوية في العملية التربوية ،تلك العملية التي ال

تصلح وال يستقيم أمرها ،وال تؤتي ثمارها إال إذا كانت القوى البشرية العاملة في ميادينها
ذات كفاية ومؤمنة بالرسالة التربوية و قيمتها ،وكان المعلم ذا ضمير واع حي.

(محمد علي

حافظ ،1891 ،ص . )111

و يرى محمد سامي منير  ":أن المعلم هو العنصر األساسي في الموقف التعليمي ،وهو
المهيمن على مناخ الفصل الدراسي ،و المحرك لدوافع التالميذ و المشكل إلتجاهاتهم ،وهو
المثير لدواعي اإلبتهاج ،الحماسة ،التسامح ،اإلحترام ،األلفة و المودة.

(محمد سامي منير ،7000 ،ص . )08
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أما تركي رابح ،فيذهب إلى ":أن المعلم الصالح هو الذي يدرك أهداف التعليم في المرحلة
التي يعمل بها إدراكا جيدا ،أو يستطيع أن يساير عصره و تطوره ،علومه ،معارفه
و تغيراته العلمية و التكنولوجية.

(تركي رابح ،1880 ،ص . )329

من التعريفات السابقة نستنتج أن المعلم هو أحد ركائز العملية التربوية التعليمية،
و هو المحرك و الموجه لسلوك التالميذ (المتلعمين) ،و المنظم لمعارفهم من خالل التأثير
المباشر الناتج عن التفاعل بين المعلم و المتعلم.
و في نفس السياق يقول الغزالي ":من إشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما و خطرا
جسيما( .سعيد إسماعيل علي ،1897 ،ص . )117

إن إصالح البرامج و المناهج و تجديدها لن يجدي نفعا بدون المعلم الفاعل
و الحريص و القادر على تطبيقها و إيصالها للتالميذ ،و في هذا الصدد يقول

الشيخ العربي

التبسي ":و لكن البرامج مهما كانت قيمتها التقدمية وجديتها ال تساوي شيئا ،إال بالمعلم الذي
يسهر على تطبيقها ،فضمائر و قلوب رجال تربيتنا هي وحدها التي تمد الحيوية المباركة
المطبوعة بها كل األعالم
و يقول
الصف كل

دافيد

اإلسالمية( .مصطفى عشيوي ،ب ت ،ص . )32

بارتيتر ":إن المعلم رجل إجرائي ألنه ينجز عدة أعمال إجرائية في

يوم( .محمد عبد الرحيم عدس ،7001 ،ص . )31

--1-7-1خصائص المعلم الفعـال:
نظرا للدور البارز الذي يلعبه المعلم في البيئة المدرسية ،و في بناء المجتمع فإن
هناك عدة خصائص يجب توفرها فيه ،ليكون ناجحا في عملية تذكر منها:
ا -اإلعداد األكاديمي و المهني الجيدين :
إن إكتساب المعلم القدر الكافي من آليات التدريس ،و طرق التعامل الصفي و آليات
التأثير في المتعلم ،إضافة إلى رصيد معرفي و معلوماتي ،فهذا اإلعداد يؤثر على مستوى
تحصيل المتعلمين.
و قد بينت بحوث

()Simun And Asher،1871

إلى وجود إرتباط إيجابي بين مستوى

التحصيل األكاديمي للمعلمين وفعاليتهم التعليمية.
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ب -إتساع المعرفة و اإلهتمامات:

إن سعة إطالع المعلم و إلمامه بالمعارف في تخصصه وخارجه ،و إهتماماته
المتنوعة في المسائل اإلن سعة إطالع المعلم و إلمامه بالمعارف في تخصصه وخارجه،
و إهتماماته المتنوعة في المسائل اإلجتماعية و األدبية و الفنية ،لها تأثير مباشر على
تالميذه (المتعلمين) ،وتحصيلهم الدراسي.
ج -اإلتزان و حسن المعاملة:
إن حسن معاملة التلميذ ،و مودة المعلم ،تبعث األمن و اإلستقرار في نفسيته األمر
الذي يؤدي بالمتعلم إلى حب معلمه و التعلق به ،مما ياتي عنه تحصيال دراسيا أفضل ،و قد
بينت بحوث

يونتون و وزمالؤه ()1831

"أن تالميذ المعلمين المتصفين باإلتزان اإلنفعالي،

يظهرون مستوى من األمن اإلنفعالي و الصحة النفسية ،أعلى من المستوى الذي يظهره
تالميذ المعلمين المتسمين بالتوتر و عدم اإلتزان.
(عبد المجيد نشواتي ،7003 ،ص ص )739-732

د-اإلنسانيـة :
إن إتصاف المعلم بحسن التواصل مع اآلخرين و مودتهم و التعاطف معهم،
و الصدق و المرح ،و تقبل النقد ،يؤثر إيجابا على المتعلمين و مستوى تحصيلهم الدراسي.
ه -الحمـاس:
لقد بينت األبحاث في هذا الصدد إلى وجود إرتباط إيجابي بين حماس المعلم أثناء
تقديمه للمادة المعرفية ،و مستوى تحصيل

المتعلم( .نشواتي ،7003 ،ص . )738

و -صفات شخصية:
من الضروري أن يتصف المعلم ببعض الصفات الشخصية التي تؤثر إيجابا على
المتعلم و منها :حب المهنة ،الثقة في النفس ،العدالة في التقويم ،الصبر ،التحمل ،القدوة
الحسنة ،المشاركة في حل مشكالت المتعلم ،المظهر الشخصي ،المرح ،إعتدال المزاج،
المرونة و الحس الفكاهي ،إستعمال الثواب و العقاب...الخ.
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 7-7-1أدوار المعلـم:
يؤكد

محمد رفعت رمضان،

وآخرون ":إن وظيفة المعلم ليست إعداد التالميذ للفوز في

اإلمتحان ،و المعرفة ليست كافية إلعداد المرء للحياة ،و عمل المدرس عند هذا الحد يكون
عمال ناقصا ال يحقق غايات التربية السامية( .محمد رفعة رمضان ،1891 ،ص . )110
يهتم المعلم بتوفير جو تعليمي مالئم لعملية التحصيل الدراسي ،و ذلك من خالل معرفة
خصائص وحاجيات التالميذ ،والتفاعل على هذا األساس ،إضافة إلى إدراكه الحقيقي لمهنته
وحبه لها.
و يذهب

كيني

إلى أن كفاءة المعلم و فاعليته في التدريس ينبغي أن تقاس بمدى بمدى

قدرته على تأدية أدواره

بنجاح( .مجيد إبراهيم دمغة ،ب ت ،ص . )78

و هذه أهم أدوار المعلم:
 -6أدوار مرتبطة بتنمية معارف التالميذ.
 -6أدوار مرتبطة بالتنمية اإلجتماعية و الذاتية للتالميذ
 -6أدوار مرتبطة بإستعمال الوسائل و المناهج العلمية.
 -4أدوار مرتبطة بتنمية اإلنسان من خالل التكوين المستمر و البحث.
(عبد الرزاق مقران ،1887 ،ص . )17

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن أدوار المعلم هي:
 -6دور توجيهي للتالميذ نفسيا و إجتماعيا.
 -6دور الموجه لعملية التعلم و التعليم.
 -6دور العامل في الجماعة المدرسية.
 -4دور المواطن في المجتمع المنتمي إليه.
 -5تخطيط عملية التعلم و تنفيذها و تقويمها.

(عبد الرحمان األزرق ،ب ت ،ص . )01

و من كل ما سبق ،يمكننا القول بان أدوار المعلم تتعدى عملية تزويد التالميذ
بالمعرفة ،فهو المربي و المنهي لشخصية المتعلم و المشكل لها بما يتماشى و الخصائص
العامة للمجتمع.
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 3-1اإلدارة المدرسية:
هي إحدى المكونات األساسية في البنية اإلجتماعية المدرسية ،فهي الجهاز الذي
يتولى مسؤولية الربط بين عناصر هذه البنية ،إضافة إلى المراقبة والتوجيه و التحكم
وتسيير الموارد البشرية و المادية للمؤسسة ،وتظهر أهمية الجهاز اإلداري من خالل نمط
ا لمناخ السائد داخل المؤسسة و الذي يؤثر مباشرة في عملية التعليم و بالتالي التحصيل
الدراسي للمتعلم.
و تعرف اإلدارة المدرسية بانها مجموعة عمليات تخطيط ،تنسيق ،توجيه ،تتفاعل
بإ يجابية ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة و خارجها ،وفقا لسياسة عامة ،و فلسفة تربوية
تضعها الدولة رغبة في إعداد األجيال بما يتفق و أهداف المجتمع و الدولة.
(محمد حسن العمايرة ،1888 ،ص . )19

و يعرفها جودت

عزت عطوي

بانها ":الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين

في المدرسة من إداريين و فنيين بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة مع ما تهدف
إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة على أسس علمية.
(جودت عزت عطوي ،7001 ،ص . )19

و هناك من يعرفها بأنها ":جملة الوظائف أو العمليات من تخطيط ،تنظيم ،متابعة،
توجيه ،ورقابة ،التي يقوم بها الطاقم اإلداري بغرض تحقيق أهداف المنظمة بأفضل نتيجة
ممكنة.

(حسن محمد إبراهيم ،7002 ،ص . )30

ومن كل ما سبق فاإلدارة المدرسية هي مجموعة الوظائف و العمليات المتعددة التي
يقوم بها عناصر اإلدارة بهدف توفير الشروط الضرورية المتعددة التي يقوم بها عناصر
اإلدارة بهدف توفير الشروط الضرورية ألطراف العملية التربوية بغرض إنجاح العملية
التربوية و رفع مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين.
 1-3-1وظائف اإلدارة المدرسية:
يقوم الجهاز اإلداري داخل المدرسة الثانوية بعدة نشاطات ،تهدف إلى تسيير
المؤسسة بطريقة فعالة ،و تعمل مختلف العناصر (المدير ،مستشار التربية ،مستشار
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التوجيه و اإلرشاد المدرسي ،نائب المدير مكلف بالدراسات ،المقتصد) كل حسب مسؤوليته
على محاولة دمج الجهود و تنظيمها للوصول إلى إدارة متميزة.
و اإلدارة التربوية الناجحة هي التي تحدد المعالم و ترسم الطرق و الوسائل الكفيلة
بمراجعة األعمال و متابعة النتائج ،مما يساعد على إعادة النظر في التنظيمات
و التشريعات و األنشطة ،و تعديلها ،أو إعادة النظر في األساليب التنفيذية التي يمكن عن
طريقها تحديد األهداف المنشودة.

(أحمد إبراهيم أحمد ،1880 ،ص . )771

و يمكننا أن نورد أهم الوظائف اإلدارية كاآلتي:
 -1التخطيـط :و هو عند (جورج تيري) اإلختيار المرتبط بالحقائق ووضع و إستخدام الفروض
المتعلقة بالمستقبل عند تصور األنشطة المقترحة التي يعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج
المنشودة.

(حسن محمد إبراهيم ،7002 ،ص . )117

و يعمل الجهاز اإلداري على تسطير األهداف و غيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه األهداف
 -7التنظيـم :هي العملية التي تتحدد فيها األعمال و الواجيات بين أطراف المؤسسة و تحديد
نمط السلطة و حدود المسؤولية ،و كذلك تحديد العالقات بين أفراد التنظيم و شكلها،
و تفويض بعض السلطات ،و كل هذا يهدف إلى نجاح العملية التربوية.
 -3الرقابـة :و هي متابعة تنفيذ األعمال و الخطط بإستمرار ،و محاولة إكتشاف اإلنحراف
عن الخطط و األهداف المحددة مع تحديد أسباب اإلنحراف و إتخاذ اإلجراءات التصحيحية
في الوقت المناسب إلصالح اإلعوجاج و اإلنحرافات.
(حسن محمد إبراهيم ،7002 ،ص . )130

 -1التوجيـه :يمثل حلقة اإلتصال بين الخطة الموضوعة و تنفيذها ،إذ بواسطة هذه العملية
يتمكن المرؤوسون الفهم الصحيح لطريقة العمل ،و إكتشاف األخطاء و تصحيحها.
-1التنسيـق :هي العملية التي تختزل و تجمع و توحد جهود اعضاء اإلدارة التربوية مما
يولد مناخا عمليا يحس فيه الجميع بالمساواة و المشاركة ،و بأهميته ضمن الجهاز اإلداري،
مما يساهم في زيادة اإلنتاجية.
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و مما سبق فإن الجهاز اإلداري هو المسؤول عن أنماط التفاعل و خلق الجو المالئم
للعمل ،و كذا نوعية العالقات السائدة داخل المؤسسة مما يولد في األخير تحصيال دراسيا
جيدا.
 -7-3-4خصائص اإلدارة المدرسية الفعالة :
إن اإلدارة المدرسية الفعالة هي التي تهدف إلى توفير مناخ تعليمي يساعد على تعليم
أفضل ،و تحصيل دراسي جيد ،و يتم ذلك من خالل نوعية العالقات السائدة بين عناصر
اإلدارة ،و التي يجب أن تكون عالقات تعاون و تماسك و ذلك بغرض إنجاح العملية
التعليمية ،و اإلدارية المدرسية الفعالة تتسم بعدة خصائص و من أهمها:
 -6أن تكون إدارة هادفة ،موضوعية في قراراتها ،تعتمد على التخطيط بعيد المدى.
 -6أن تكون إيجابية في مواجهة المشكالت و العمل على حلها ،و تسيير العمل و توجيهه
في جو تسوده المحبة ،و مشجعة لقدرات و إمكانيات الفرد.
 -6أن تكون إدارة إجتماعية قادرة على ممارسة عالقات إنسانية ،إضافة إلى تهيئة
الظروف اإلجتماعية المناسبة في بيئة العمل ،إضافة إلى المشاركة الفعالة في الفكر
و الرأي.
 -4أن تكون إدارة إنسانية تتصف بالمرونة بشرط تحقيق التوازن بين أهدافه و حاجات
التجمع البشري الموجود بها ،و تتماشى و تساير اإلتجاهات التربوية الحديثة.
(حسن محمد إبراهيم ،7002 ،ص . )111

 -5أن يكون الهدف األساسي لها هو التلميذ (المتعلم) ،و بالتالي تعمل على توفير الجو
التعليمي المناسب ،و كذا تحقيق الشروط الفيزيقية و اإلنسانية المالئمة.
 -5أن تقوم بتحفيز كل من المعلم و المتعلم نظرا الهميته في تحسين مردودهما.
و هناك خصائص ومميزات يجب توفرها في مدير المدرسة الثانوية حتى يكون
ناجحا في إدارة المؤسسة ،و من أهمها:
 -6المعرفة التامة و المتجددة بأساسيات علوم اإلدارة و أساليبها المستحدثة.
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 -6أن يكون قادرا على التأثير في سلوك اآلخرين و توجيهه نحو تحقيق أهداف المؤسسة.
 -6متابعة مجريات األمور في البيئة الخارجية المحيطة بالتنظيم (الثانوية) مع استيعاب
المؤثرات الدالة على إتجاهات

التغيير( .حسن محمد إبراهيم ،7002 ،ص . )111

 -4الخبرة التربوية المالئمة و اإلستعداد التام للوظيفة.
 -5الثقة بالنفس و النظرة التفاؤلية للمستقبل ،وكذا اإلستقامة و الذكاء.
 -5المعاملة اإلنسانية لآلخرين و إحترام أرائهم و أفكارهم و تشجيع و تقدير األكثر كفاءة.
ينبغي على المدير أن يسعى جاهدا إلكتساب هذه الخصائص و العمل وفقها ،ليستطيع
أداء عمله في أحسن الظروف مما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة و الوصول إلى مستوى
تحصيل دراسي جيد.
 -3-3-1عناصر اإلدارة المدرسية:
لتعاظم مسؤوليات  ،واجبات ،أهداف المدرسة الثانوية ،تم تعيين مناصب إدارة إلى
جانب المدير ليشكلون الفريق اإلداري ،و الذي يعرفه الطاهر زرهوني بانه":مجموعة من
الموظفين عينت من طرف وزارة التربية أومن طرف مديرية التربية ،لتشرف على
المؤسسة و تسيرها ،كما تقوم بتوفير الشروط الضرورية لضمان نجاح التالميذ و الرفع من
مستوى تحصيلهم الدراسي و يتكون الفريق اإلداري من:
 -1المديـر :هو المسؤول األول عن المؤسسة ،فهو ينسق بين جهود الفريق اإلداري و
يعمل جاهدا على توفير الشروط و الظروف المناسبة لرفع مستوى التحصيل الدراسي.
 -7نائب المدير للدراسات :يقوم بمساعدة المدير ،و بنيابتهه أثناء غيابه ،وقد حددت مهامه
وواجباته بوضوح في المادة  55من المرسوم رقم  45المؤرخ سنة .6556
( محمد بن حمودة ،7007 ،ص . )721

 -3مستشار التربية :يقوم بالمتابعة اليومية للتالميذ بالمؤسسة ،و كذا السهر على حفظ
النظام الداخلي للمؤسسة من خالل تعاونه الدائم مع كل األعضاء اإلداريين ،إضافة إلى
تواصله مع أولياء التالميذ.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 55 -

الفصـل الثالث

مرحلة التعليم الثانوي

 -1مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي :تحدد مهامه وفقا للقوانين و المناشير الوزارية
باربعة محاور رئيسية و هي:
 اإلعـالم :إعالم التالميذ و األطراف األخرى عن مختلف الشعب و التخصصات وكلالمستجدات بالمسار الدراسي و المنافذ الجامعية و كذا المسار المهني.
 التوجيـه :يقوم بتوجيه التالميذ نحو الشعب و التخصصات المالئمة لرغباتهم و ملمحهمالدراسي و عدد المقاعد البيولوجية المفتوحة.
 التقييـم :تقييم النتائج المدرسية للتالميذ ،و تحليلها و تفسيرها ،و إعداد خطط عالجيةبالتعاون مع األطراف الفاعلة ،إضافة إلى تحليل المضامين و الوسائل التعليمية.
 اإلرشاد النفسي :و هو أهم المحاور في مهام مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي وتكونالعملية عبر جلسات إرشادية مع جماعات أو أفراد ،حيث يقوم بمساعدة التالميذ في إيجاد
الحلول المناسبة لمشكالتهم النفسية ،و اإلجتماعية و الدراسية ،و يقوم بدور المصلح في
حالة نزاع بين أطراف البيئة المدرسية.
 -1المقتصـد :يهتم بالجانب المادي و المالي للمؤسسة ،و يساعده في عمله أعوان المصالح
اإلقتصادية.

 -1النظام التربوي الجزائري :
إن مطمح النظم التربوية في كل بلدان العالم هو إعداد المتعلم لمواجهة تحديات
الحاضر و المستقبل ،و تهيئته للحياة اإلجتماعية و بناء المجتمع.
و الجزائر وهي تعيش تحوالت عميقة في كل المستويات حاولت أن تسن سياسة في
مجال التربية و التعليم ،حيث أولتها عناية فائقة ،فأقامت الهياكل و زودتها بمتطلبات ذلك.
هذا التوجه صاحب رسم متطلبات ومبادئ عامة ،منها ما وضعه المجلس األعلى
للتربية ،و الذي تمحور في أربعة مبادئ أساسية هي:
 -1البعد الوطني :و يتلخص في أن اإلسالم ،العروبة ،و األمازيغية هي المكونات األساسية
لهوية األمة الجزائرية ،و على النظام التربوي ترسيخ هذه القيم لدى المتعلم.
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 -7البعد الديموقراطي :يتجلى هذا البعد في التوجهات الجديدة للبالد الرامية إلى بناء نظام
ديموقراطي يعمل على نشر الثقافة الديموقراطية بإعتبارها قيما و سلوكا.
 -3البعد العلمي والتكنولوجي :حاولت الجزائر أن تكون قاعدة علمية واسعة تعتمد عليها
في تحقيق تقدمها ،ويتحقق هذا بإعطاء المعارف العلمية و التطبيقات التكنولوجية األهمية
القصوى ،وربط التعليم بالجانب التطبيقي.
-1البعـد العلمـي :العالم اليوم يتميز بالترابط في كل المجاالت ،وبوفرة المعلومات
والخدمات ،فمن الضروري أن يقوم النظام التربوي بالتفاعل مع هذه المستجدات
والمتغيرات.

(المجلس األعلى للتربية. )7000 ،

 -7المناهـج "المنهج المدرسي":
تشكل العملية التعليمية مركز اإلهتمام في أي نظام تربوي ،ألنها تقوم على القواعد
األساسية التي تدفع التعليم إلى األمام.

(سعيد التل و آخرون ،1883 ،ص . )777

العناصر األساسية للعملية التعليمية هي:
 المتعلـم :و هو محور العملية التعليمية المعلـم :الذي يقوم بعملية التعليم و يشكل مع التعليم محور العملية التعليمية المنهـاج :يكون مادة التفاعل بين المعلم و المتعلم لتحقيق األهداف التربوية األبنية و المرافق :تشكل الوسائل المساعدة لنجاح العملية التعليميةفالمناهج أو "المنهج التربوي" تشير إلى مجموع الخبرات و األنشطة التي تقدمها
المدرسة لتالميذها بقصد إحتكاكهم بها و تفاعلهم معها ،و من نتائج هذا التفاعل يحدث
تعلمهم و تعديل سلوكاتهم ،و يؤدي هذا إلى تحقيق النمو الشامل المتكامل ،الذي يعتبر
الهدف األسمى للتربية.

(جابر عبد الحميد ،7000 ،ص ص . )33 ،37

وحسب الدراسات الدولية التي أجريت حديثا حول مناهج المدرسة ،هناك عشرة
أنشطة تحقق النمو الشامل للمتعلم ،و هي عناصر متشابكة و متفاعلة و أن بناءها يتطلب
اإللمام بمختلف العلوم اإلنسانية و التربوية.
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وهكذا يتضح أن المنهج التربوي شامل وواسع ،يتضمن الخبرات التربوية المختلفة،
والتي عن طريقها ينتقل محتوى المنهج ،كما يشمل المواد المستخدمة و الطرائق و الوسائل
المتبعة في عملية التدريس و
وحسب "

أحمد

التقديم ( .أحمد علي مدكور ،1882 ،ص . )371

مدكور" فالمنهج يشمل البرنامج ،و الرنامج يشمل المقررات تشمل

الوحدات ،و قد تكون هذه الوحدات درسا أو عدة دروس مترابطة.

 -7إصالح المنظومة التربوية و إعتمادها مقاربة جديدة:
لقد شهد العالم في السنوات األخيرة حركة نشيطة وديناميكية في مراجعة و تحديث
المناهج في مختلف المراحل الدراسية ،بما فيها مرحلة التعليم الثانوي نتيجة التغيرات التي
مست مختلف النواحي ،اإلجتماعية ،اإلقتصادية و الثقافية ،فضال على التفجر المعرفي في
مختلف المجاالت و بشكل خاص المتعلق بتكنولوجيا المعلومات و اإليصال.
و كون الجزائر جزءا ال يتجزأ من هذا العالم المتغير باستمرار ،فقد بات من
الضروري مراجعة المناهج الدراسية و تحديثها.
إن الغاية األساسية للمناهج الجديدة هي صقل مواهب أبناءنا و تنمية سلوكاتهم
و حسهم الوطني ،و التمييز بين الحرية و المسؤولية ،و إعدادهم للمساهمة في دعم أسس
مجتمع متضامن يقوم على العدل و اإلنصاف.
و المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات ،و توفير العدالة اإلجتماعية.
لقد تم بناء المناهج الجديدة باإلعتماد على مقابة جديدة ألساليب التعلم و التعليم ،إذ تقوم هذه
المقارب ة على بيداغوجيا اإلدماج التي تختلف على الطريقة التقليدة ذات الطابع التركمي،
و تسمى هذه المقاربة الجديدة "المقاربة بالكفاءات"
ترتكز بيداجوجيا اإلدماج اإلدماج على تحديد جملة من الكفاءات األساسية في كل
مرحلة دراسية ،كما تقوم على مسار تعليمي ال يعتمد على ضم المعارف و المهارات إلى
بعضها البعض و تجميعها ،بل تهتم بتوظيف المكتساب لحل المشاكل في وضعيات جديدة
و إنتاج خطاب ذو داللة.
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و خالصة القول إن التعلم اإلندماجي المبني على المقاربة بالكفاءات يقوم على مبدأ
هام هو " :الكل ليس مجموع األجزاء".

(وزارة التربية الوطنية. )7001 ،

 ثانيا :التعليـم الثانـوي: -1تعريف التعليم:
في كل األزمنة التعليم هو وسيلة الجماعات اإلنسانية لتحقيق بقاءها و استمرارها،
فالتعليم يهتم بإكتساب اإلنسان أساليب التعامل مع المواقف اإلجتماعية المختلفة.
لذا فإن أحد التعريفات المهمة للتعليم ":هو تعديل السلوك اإلنساني و تطويره و
تغييره نحو األفضل ،و هو عملية لها مراحلها و أهدافها ،فالمعرفة أو المهارة أو األخالق
الحسنة ،ليست في ذاتها تعليما ،و لكنها تدل على أن الفرد مر بعملية معينة فتعلم ،أما
األصول التي تستند إليها عملية التعليم فهي مستمدة من العلوم التي تفيد في فهم جوانبها
المختلفة ،فالتعليم أسسه إجتماعية و ثقافية و أصوله نفسية ،تاريخية ،سياسية و فلسفية.
(مجدي عزيز إبراهيم ،7001 ،ص ص . )718-719

 -7تعريف التعليم الثانوي:
هي المرحلة التي تلي المرحلة األساسية بجميع أنواعها و فروعها ،و المرحلة
الثانوية تقابل مرحلة المراهقة حسب تقسيم مراحل النمو النفسي للفرد ،و بما أن كل مرحلة
من مراحل النمو لها ميزات و خصائص تميزها عن غيرها ،كذلك الشأن بالنسبة للمراحل
التعليمية ،فكل مرحلة تختلف عن غيرها بإختالف المناهج الدراسية و األساليب
التعليمية ،و غير ذلك من نواحي النشاط المدرسي.
والمرحلةةة الثانويةةة فةةي النظةةام التربةةوي الجزائةةري تمثةةل النقطةةة المركزيةةة للمراحةةل
التعليميةةة ألن جةةذورها مغروسةةة فةةي التعلةةيم األساسةةي ،و فروعهةةا ممتةةدة إلةةى التعلةةيم العةةالي
ومراكز التكوين

األخرى ( .صالح أحمد زكي ،1827 ،ص . )11
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لقةةد الشةةروع فةةي إعةةادة تنظةةيم المدرسةةة الثانويةةة وفقةةا لمةةؤهالت التالميةةذ و حاجةةات
المجتمع بنظام يعرف ":المقاربة بالكفاءات".
و يمكن أن نستدل هنا بالمصطلح الذي حددته اليونسكو "  " Unescoالمقصود بةالتعليم
الثانوي هو المرحلة الوسطى من سلم التعليم ،حيث يسبقه التعليم األساسي و يليـه
التعليم العالي ،و ذلك في معظم بلدان العالم المتقدمة منها و النامية على حد سواء.
( الميثاق الوطني ،1897 ،ص . )728

و فةةي مرحلةةة التعلةةيم الثةةانوي يبةةدأ تخصةةص التالميةةذ فةةي الجةةذعين المشةةتركين ،علةةوم
و تكنولوجيا أو آداب.

 -3المبادئ العامة لتنظيم شعب التعليم الثانوي العام و التكنولوجي :
 1-3المبادئ العامة لتنظيم الشعب :
أ -يوجه الطلبة المقبولةون فةي التعلةيم الثةانوي العةام و التكنولةوجي إلةى الشةعبة المناسةبة
لهم.
ب -تسةةتجيب شةةعب التعلةةيم العةةام و التكنولوجيةةا لةةنمط اإلنسةةجام العمةةودي بةةين الجةةذوع
المشةةتركة فةةي السةةنة األولةةى ثةةانوي ،و شةةعب التعلةةيم العةةالي وفةةق المجةةاالت الكبيةةرة
للتكوين.
ت -أن تراعةةي هيكلةةة السةةنة األولةةى فةةي الجامعةةات وضةةعية الهيكلةةة المتبعةةة فةةي التعلةةيم
الثانوي.
ث -تكةةون المجةةاالت التعليميةةة التةةي تتناولهةةا كةةل شةةعبة واسةةعة بالقةةدر الكةةافي لالسةةتجابة
لمستلزمات التكوين العالي.
ج -يمكن تنظيم جديد إلعادة توجيه الطلبة بين الشعب المتقاربة عند الضرورة.
ح -من الضروري أن يسمح تنظيم التعليم الثانوي العام و التكنولوجي بالتكفل بالطلبة
الذين يظهرون تفوقا ملحوظا في مادة أو مجموعة من المواد.
(المنشور الوزاري ،7001 ،ص ص . )10 ،8
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 7-3طريقة تنظيم الشعب :
 1-7-3مجموعة الشعب األدبية :
تتضمن هذه المجموعة شعبتين هي:
 شعبة آداب و فلسفة شعبة اللغات األجنبيةو يوجةةه إلةةى إحةةدى هةةاتين الشةةعبتين ،طلبةةة الجةةذع مشةةترك آداب و تحضةةر كةةل مةةن
الشعبتين الطلبة لمتابعة دراستهم العليا فةي مجةاالت العلةوم اإلنسةانية و االجتماعيةة و اآلداب
و اللغات ....الخ
 7-7-3مجموعة الشعب العلمية و التكنولوجية:
تتضمن هذه المجموعة الشعب التالية:
 شعبة علوم تجريبية شعبة رياضيـات شعبة تقني رياضي شعبة تسيير و اقتصاد شعبتا رياضيات و علوم تجريبية يغلب عليهما الطابع العلمي شةةعبة تقنةةي رياضةةي :هةةي موجهةةة نحةةو قطاعةةات اإلنتةةاج ،و يتفةةرع منهةةا كةةل مةةن الهندسةةةالمدنية ،الهندسة الكهربائية ،الهندسة الميكانيكية ،و هندسة الطرق.
 شعبة تسيير و اقتصاد :هي شعبة وسط بين الشةعب العلميةة و األدبيةة و التعلةيم فيهةا موجةهإلى قطاع الخدمات.
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 -1مظاهر اإلصالح التربوي :
عرف المجتمع الجزائري تغيرات عميقة ،و فتحت طموحات التقةدم فةي ظةل االنفتةاح
علةةى التكنولوجيةةا و االتصةةال ،و هةةذا مةةا أدى إلةةى ضةةرورة إحةةداث تغيةةرات ،فقامةةت وزارة
التربية الوطنية بتنصيب لجنة وطنية لبناء البرامج التربوية ،و ذلك إلعةادة النظةر فةي المةواد
الدراسةةية ،وكةةان ذلةةك فةةي أكتةةوبر  ،6555لتشةةخيص الوضةةع الحةةالي للبةةرامج و االسةةتعداد
إلعادة مناهج على أساس مشاريع تمهيدية للمرجعية ،ووثائق أخرى أعدتها مديريات التربيةة
والتعليم على المستوى الوطني ،و من أهم مظاهر اإلصالح نذكر:
 استخدام إستراتيجية التعليم و الةتعلم علةى مبةادئ مقاربةة التةدريس بالكفةاءات التةي تجعةلالمةةتعلم محةةور العمليةةة التعليميةةة ،اقتةةراح وضةةعيات و وسةةائل و أدوات تقةةديم تنسةةجم مةةع
خصوصية المادة و طبيعة المعارف و الغايات الجديدة للمناهج.
 تحرير المعلم من القيود النمطية ،و جعله أكثر حركية ،و فتح مجةال االجتهةاد و المبةادرةو اإلبداع.
-

تمكين المتعلم من التحكم في الكفاءات المكتسبة و توظيفها بأكثر حظوظ.
(القرار الوزاري رقم  ،7001 ،10ص . )38

* كما نجد أيضا من مستجدات المناهج ،ومن أهم المظاهر األخرى لإلصالح ما يلي:
 1-1االنتقال من مفهوم البرنامج إلى مفهوم المنهاج :
لقد ميز اإلصالح الجديةد بةين مصةطلحي "برنةامج" و "منهةاج" ،فالبرنةامج يةدل علةى
المعلومات و المعارف التي يجب تلقينهةا للمةتعلم خةالل فتةرة معينةة ،أمةا المنهةاج فهةو يشةمل
كل العمليات التكوينية التي يساهم فيهةا المةتعلم تحةت مسةؤولية المدرسةة ،خةالل فتةرة الةتعلم،
أي كل المؤثرات التي من شأنها إثراء تجربة المتعلم خالل الفترة المعينة.
 7-1تطبيق المقارنة عن طريق المقارنة عن طريق الكفاءات :
تطبيق منطق التعلم إلى اسةتعمال قدراتةه فةي تعاملةه مةع الوضةعيات الجديةدة وربطهةا
مةةع الوضةةعيات المعيشةةة ،ومةةا يميةةز المقاربةةة هةةو أنهةةا أسةةاس إدمةةاجي ،تةةوازن بةةين مةةا هةةو
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معرفي وما هو مهاري وسلوكي ،والمساهمة في نمةو المةتعلم ،وتكةوين شخصةية قةادرة علةى
أن تعلم نفسها بنفسها مدى الحياة.

(فريد عادل ،7003 ،ص . )19

 3-1إدماج تكنولوجيات اإلعالم اآللي:
اإلعةةالم واالتصةةال عةةن طريةةق الكمبيةةوتر لغةةة جديةةدة وأصةةبحت أساسةةية ال يمكةةن
تجاهلهةةا ،وأهميتهةةا ال تكمةةن فقةةط فةةي الةةتحكم فةةي اسةةتعمال اآللةةة لتحسةين التربةةوي ،وتحسةةين
التعليمةةات المقصةةودة فةةي هةةذا الموضةةوع ،بةةل تغييةةر دور المعلةةم فةةي القسةةم الةةذي يحتةةاج إلةةى
كفاءات جديدة تضاف إلى تكوينه القاعدي.
 1-1ترقية أدوار جديدة في خدمة المتعلم:
للمتعلم أدوار جديدة فةي المدرسةة ،فلةيس هةو العنصةر المتلقةي للمعةارف دون نشةاط،
فالمقار بة الجديدة تعطيةه حتةى المشةاركة مةع المعلةم فةي بنةاء معارفةه ضةمن عالقةة تفاعليةة،
فالمتعلم يبحث عن المعلومة ويقيمها ويستعملها.

(نفس المرجع ،ص . )70

-1-1فتح المدرسةة علةى المحةيط:
المقارنة التربوية الجديدة تسعى إلى تمكةين المةتعلم مةن اكتسةاب الكفةاءات التةي تسةمح لةه
فةي فةي النهايةة بتحديةد مصةيره ،واختيةار مشةروعه الفةردي عةن وعةي ،أي أنهةا تمكنةه مةن
النضج واالستقاللية بالنسبة للمحيط الذي يعيش فيه.
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تكوين مهني

تقني سامي

الهيكلة الجديدة للتعليم الثانوي حسب اإلصالح التربوي الجديد في المخطط التالي:

التعليـم العالـي
باكالوريـا التعليـم

رياضيـات

علوم تجريبية

تسيير و اقتصاد

رياضيـات

علوم تجريبية

ثانـوي

تسيير و اقتصاد

السنة
الثانية

G
P

G
M

G
E

G
C

أداب وفلسفة

تقنـي رياضـي

أداب وفلسفة

ثانـوي

لغـات أجنبيـة

السنة
الثالثة

G
P

G
M

G
E

G
C

لغـات أجنبيـة

تعليـــــم مهنــــي

تكـويــــــن مهنــــي

تقنـي رياضـي

مسلـك مهنـي
السنة
األولى
هندسة مدنيةGC:
هندسة كهربائيةGE:
هندسة ميكانيكيةGM:
هندسة الطرائقGP:

ثانـوي

جـذع مشتـرك علـوم و تكنولوجيــا

السنـة الرابعـة متوسـط

جذع
مشترك
آداب

التعليــم الثانوي

إعـادة هيكـلة مرحلـة مـا بعـد اإللزامـي
شكل ( :)7مخطط التنظيم الجديد للتعليم الثانوي العام و التكنولوجي
المصةةدر :وزارة التربيةةة الوطنيةةة ،القةةرار رقةةم  65المتضةةمن :تجديةةد هيكل ةة التعلةةيم الثةةانوي
العام و التكنولوجي ،المؤرخ في  64مـاي ،6664 ،ص 66.
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 -1األهداف العامة للتعليم الثانوي:
الهةةدف العةةام مةةن التعلةةيم الثةةانوي هةةو خلةةق الشخصةةية السةةوية المتزنةةة التةةي تسةةتطيع
عبور مرحلة المراهقةة بسةالم ،وتحةدد مسةار اتجاهاتةه ونمةط مناهجةه ،وكيفيةة إيجةاد الطةرق
الناجحةةة ،التةةي تسةةاعد المةةراهقين مةةن االنتقةةال إلةةى النضةةج ومةةن حيةةاة المدرسةةة إلةةى حيةةاة
المجتمع ،عن طريق مراعاة بعض األهداف التالية:
 -6اكتساب الطالب المفاهيم العلمية اإلنسانية وتسخيرها لخدمة المجتمع.
 -6تزويد الطالب بمهارات فكرية ومناهج البحث العلمي.
 -6تحسين مهارات الطالب اللغوية وقدراتهم األدبية وإعدادهم منها وتكنولوجيا.
 -4تزويد الطالب بالمهارات السلوكية والقيم.
 -5تنمية تقدير المسؤولية واحترام القانون والقيم.
 -5تكوين اتجاهات الشعور باالنتماء والقدرة على التكيف.
 -5تقدير نجاحات اإلنسان ،وقبول مسؤولية المواطنة،وإدراك المواقف واألحداث
الدولية.
 -5اكتساب الطالب حاسة التذوق الفني وتقدير الجمال.
 -5مساعدة الطالب على معرفة ذواتهم وتقدير اآلخرين.
(رمضان القذافي ،1882 ،ص ص. )131-173

حسةةب الباحةةث

بةةول فلةةوكي "Fouqué

 :)1882( "Paulالتعلةةيم الثةةانوي يسةةعى إلةةى تكةةوين

اإلنسان كإنسان ،وليس لوظيفةة محةددة ،وإذا كانةت المدرسةة الثانويةة ال تعطةي ثقافةة علميةة،
فعليها أن تجعةل األفكةار فةي حالةة تقبةل ثقافةة مةن هةذا النةوع فيمةا بعةد ،فهةي تحضةر المةتعلم
للحياة االجتماعية ،وبالتالي مساهمته في بناء مجتمعه.
وبصةةةفة عامةةةة فةةةالتعليم الثةةةانوي يهةةةدف إلةةةى "تحقيةةةق النمةةةو المتكامةةةل للطالةةةب ،فةةةي
اإلطارين التاليين:
 -1اإلطار العقلي :يكتسب الطالب المعلومات والمهارات واالتجاهات والعادات والجرأة.
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 -6اإلطار االجتماعي العام :بحيث تتكامل وتتوازن جوانةب شخصةية الفةرد ،وإعةداد الطالةب
للحيةةاة العمليةةة فةةي المجتمةةع ،وتنميةةة االتجةةاه العلمةةي ،واحتةةرام العلمةةي اليةةدوي ،وااللتةةزام
االجتماعي( .إبراهيم عصمت مطاوع ،1882 ،ص ص . )313-317

أما النظام التربوي الجزائري فحدد أهداف التعليم الثانوي كاآلتي:
* يمنح التعليم الثانوي كل الطلبة باختالف شعبهم تكوينا ثقافيا أساسةيا ،قصةد تحقيةق أهةداف
معرفيةةة ،ومنهجيةةة سةةلوكية تسةةمح لهةةم باكتسةةاب مهةةارات تقنيةةة ،ويمكةةن حصةةر األهةةداف
المعرفية فيما يلي:
 الةتحكم فةةي اللغةةة العربيةةة والتعةةرف علةةى التةراث الثقةةافي الةةوطني بأبعةةاده الثالثةةة اإلسةةالم،العربية ،األمازيغية ،والتحكم في الرياضيات ،ومعرفة لغتين أجنبيتين على األقل.
 تربية المواطن وتوعيته بمبادئ حقوق اإلنسان ،والعدالة االجتماعية ،وواجبةات المةواطن،وتنظيم المجتمع ،والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
 يساهم التعليم الثانوي في دعم واكتساب جملة من السلوكات التي من شأنها أن تساعد علةىإتباع مناهج فعالة بالنسبة للنشاطات التعليميةة ولعمليةة الةتعلم للوصةول إلةى تحصةيل دراسةي
جيد.

-7أهمية التعليم الثانوي:
التعليم الثانوي يقابل مرحلةة عمريةة فةي حيةاة الفةرد ،إذ أنةه يغطةي مرحلةة المراهقةة،
وهي مرحلة بناء الذات وتكوين الشخصية ذات االتجاهات والقيم السليمة ،وهذه الفترة تمثل:
 مرحلة اإلعداد الجاد للمواطن في قيمته ،معتقداته ،لسلوكه وهويته. تحقيةةق األهةةداف الرئيسةةية للتعلةةيم باعتبةةار التعلةةيم الثةةانوي مرحلةةة إذا اعتبرنةةا أن المرحلةةةاألولى من تعليم الفرد (االبتدائي) تهتم بإمةداده باألساسةيات األولةى للةتعلم مةن قةراءة ،كتابةة،
عمليات حسابية ،وأصةول االنتمةاء والموطنةة ،وأن المرحلةة األخيةرة مةن التعلةيم (الجةامعي)
تقتصةةر علةةى قلةةة منتقةةاة ،ألسةةباب علميةةة ،اقتصةةادية ،اجتماعيةةة ،وظيفيةةة ،وانطالقةةا مةةن هةةذه
المعطيات الموضوعية يمكن تحديد أهمية التعليم الثانوي في النقاط التالية:
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 55 -

الفصـل الثالث

مرحلة التعليم الثانوي

 -1-7المراهقة والتغيرات الجسمية والسلوكية:
على المدرسة الثانوية أن توفر مختلف العوامل التي تساعد علةى تحقيةق مطالةب هةذه
الم رحلة ،وما يصةاحبها مةن تغيةرات أساسةية فةي البنةاء واإلدراك والسةلوك ،ومةا يتبعهةا مةن
متطلبات أساسية لنواحي النمو المختلفة التةي تكةون شخصةية الفةرد ،وتحديةد سةلوكه فةي هةذه
المرحلة الحرجة.
 -7-7االرتباط بمشكالت المجتمع:
كثيةةرا مةةا تنبةةع مشةةاكل المراهةةق مةةن مشةةكالت المجتمةةع الةةذي يعةةيش فيةةه ،وتةةرتبط
ظروفه بأحوال هةذا المجتمةع ،وكةل مةا يحةيط بةه مةن أزمةات ،ومةا يسةوده مةن فلسةفات ،ومةا
يطرأ عليه من تغيرات تؤثر على المراهق ،وعلى تعليماته ،وبالتالي تحصيله الدراسي.
 -3-7التنمية االجتماعية والتطور الحضاري:
التعليم الثانوي يمثل اإلعداد للمواطن (المةتعلم) ،وبنةاء األطةر الفنيةة المتوسةطة التةي
تحتاجها التنمية ،وتسةاهم بجديةة فةي تحقيةق األهةداف الرئيسةية للمجتمةع فةي الرقةي والتطةور
الحضاري( .رمضان القذافي ،1882 ،ص ص. )173-177

كما يتصل التعليم الثانوي اتصةاال وثيقةا بمةا يسةبقه ويلحقةه مةن مراحةل التعلةيم ،وهةذه
الصلة تتطلب الدقة في تخطيط مناهجةه ،بحيةث تالئةم مختلةف أهةداف ومنةاهج تلةك المراحةل
التعليمية من ناحية ،وتناسب ظروف المتعلمين ورغباتهم من ناحيةة ثانيةة ،وتشةبع احتياجةات
المجتمع وتحقيق األهداف العامة المنشودة من ناحية ثالثة.
وهةةذا مةةا أدى إلةةى ضةةرورة إعةةادة النظةةر فةةي مخلةةف المنةةاهج التعليميةةة فةةي المرحلةةة
الثانوية ،وتسطير أهداف تربويةة جديةدة ،أيةن ينسةجم التعلةيم الثةانوي مةع التوجيهةات الجديةدة
للبالد في مختلف الميادين السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية والثقافية.
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لقد عمد المشرفون عند وضع المناهج الجديةدة علةى مراعةاة هةذه التوجيهةات انطالقةا
من المبادئ العامة المستخلصة من النصوص المرجعية للبالد مثل:
* بناء الهوية الجزائرية.
* تكوين نظرة على العالم المتغير ،واالهتمام بجميع جوانبه.
* تنمية القدرة على التأثير والتغيير ،كما مست المجاالت األساسية من:
 تنمية الشخصية. ترقية الفنون.التحكم في اللغات:توظيف الرياضيات ،العلوم ،التكنولوجيا في الحياة اليومية.(القرار الوزاري رقم  ،7001 ،10ص. )7

-2عالقة التعليم الثانوي بالتعليم العالي:
مةةن القضةةايا األساسةةية فةةي إصةةالح التعلةةيم الثةةانوي ،هةةو ربةةط هةةذه المرحلةةة بةةالتعليم
العالي ،وجعل شعبه وتخصصاته تتالءم مع تخصصات التعليم العالي ،ومع أسةاليبه ونشةاطه
التربوي العام ،وتبدو ضرورة التوفيق بينهما في بعض الجوانب منها:
 -6إعداد المتعلمين إعةدادا متكةامال للمهةن والوظةائف حسةب مةا يقتضةيه المجةال العلمةي فةي
البالد.
 -6إعدادهم الكتساب أسس المعرفة التي تمكنهم من التواصل في الخبرة التعليمية ،واالنتقةال
مةةةن مسةةةتوى أدنةةةى إلةةةى مسةةةتوى أعلةةةى مةةةن المراحةةةل التعليميةةةة أو فةةةي الوظيفةةةة المهنيةةةة،
والتدريجية بنوع تحصيلي ثابت ومستقر.
إن هذه األسس المعرفية العلمية تجعل من التعلةيم الثةانوي قةادر علةى متابعةة الدراسةة
العلميةةة فةةي المسةةتويات العليةةا ،والحقيقةةة أن نظةةام التعلةيم يمثةةل التعلةةيم العةةام ،وفروعةةه تمثةةل
الشعب والتخصصات ،وهذه الفروع ترتبط ارتباطا وثيقا بمجالين أساسيين:
 التعليم العالي.التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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 الحاجات االجتماعية االقتصادية.فكلما دعةت الضةرورة أو تطةورت الحاجةة ،أصةبح الوضةع يتطلةب نوعيةة معينةة ،أو
قدرة خاصة ،أو تكوينا محددا ،أطلقةت الفةروع أغصةانا جديةدة ،لكنهةا تبقةى الصةقة ومتصةلة
بالجذع األصلي تتغذى منه ،ويغذي المجاالت المتصلة بها.
إن هةةذه العالقةةة تكةةون أسةةلوب يخفةةف مةةن حةةدة التةةوتر القةةائم بةةين التعلةةيم والتخطةةيط
االقتصادي( .علي براجل ،1881 ،ص. )777

خالصـــة:
تعتبر المدرسة (الثانويةة) مةن أهةم المؤسسةات التربويةة ،االجتماعيةة التةي تسةاهم فةي
إعةةداد الفةةرد (المةةتعلم) ،للحيةةاة االجتماعيةةة ،وتمكينةةه مةةن التةةأقلم مةةع واقعةةه االجتمةةاعي ،وقةةد
تعددت وظائف المدرسةة بتعةدد األهةداف التةي يسةعى المجتمةع لتحقيقهةا مةن خةالل المؤسسةة
التربوية فهي تعمل على المستوى الفردي (المتعلم) ،والجماعي (المجتمع).
وتتميز المدرسة الثانوية بعدة خصةائص ومميةزات ،فهةي بيئةة مبسةطة للتةراث الثقةافي
واالجتمةةاعي ،وموحةةدة وموجهةةة التجاهةةات المتعلمةةين ،ومكوناتهةةا (التلميةةذ ،األسةةتاذ ،الطةةاقم
اإلداري )...تعمةل فةةي تفاعةةل مسةتمر بتحللةةه التعةةاون لصةةالح المةتعلم ،وذلةةك بالمسةةاهمة فةةي
رفع مستو ى التحصيل الدراسي لدى المتعلمين وهو أسمى أهدف المدرسةة الثانويةة ،وكةذلك
تهيئتهم للحياة االجتماعية.
وكذلك يتبين لنا أن مرحلة التعليم الثةانوي حلقةة هامةة فةي سلسةلة المراحةل التعليميةة،
فيها يبدي المتعلم رغبة في التغيير ،وتمتاز بنظام ومنهج خةاص وصةارم يهةدف إلةى تكةوين
جيةةد للمتعلمةةين لتمكيةةنهم فةةي نهايةةة المرحلةةة الدراسةةية مةةن اجتيةةاز شةةهادة الباكالوريةةا بنجةةاح
والتحاقهم بالتعليم العالي.
كمةةا تتةةزامن مةةع فتةةرة تمةةدرس التلميةةذ فةةي الثانويةةة ،تغيةةرات علةةى المسةةتوى الثقةةافي
والعلمي نظةرا للمعةارف الجديةدة التةي يتلقاهةا ،ونظةرا الندماجةه فةي جماعةات مختلفةة ،ممةا
يجعل هذه المرحلة الهامة تخضةع لعةدة إصةالحات تربويةة لمواكبةة التطةور العلمةي ،وكةذلك
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إلحداث التوافق وتنمية الدافعية للتعلم من خالل من خالل مناهج مرتبطة بخبةرات التالميةذ،
فهةةم يسةةعون إلةةى التحةةرر مةةن سةةيطرة الراشةةد عةةن طريةةق النجةةاح فةةي الباكالوريةةا ودخةةول
الجامعة.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 56 -

الفصل الرابع :التحصيل الدراسي

تمهيــد
أوال :التحصيـل الدراسي في ضوء بعض نظريات علم اجتماع التربية
ثانيا :مفهوم التحصيل الدراسي وتعريفه
ثالثا :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي
رابعا :مبادىء التحصيل الدراسي
خامسا :شروط التحصيل الدراسي الجيد
سادسا :بعض مشاكل التحصيل الدراسي الجيد والحلول المقترحة
سابعا :أهداف و وسائل قياس التحصيل الدراسي
خالصــة

التحصيـل الدراسـي

الفصـل الـرابـع

تمهيد:
يعتبر التحصيل الدراسي من أسمى األهداف التربوية ،ومن العمليات التي تسععى لعل
منظومة تربوية على تحقيقها والوصول إلى أعلى درجاتها ،وإذا لان النظعا التربعوي يهعدف
إلى إعداد اإلنسان إعدادا جيدا بمعا يجعلعق دعادرا علعى المسعاهمة اعي بنعاه مجتمععق ،اع ن ذلع
يتودف على مدى تحصيل الفرد لما تعلمق من خبرات خالل السنوات التعليمية التعي معر بهعا،
والوصول الى مستوى جيد من التحصيل يتطلب تواير مجموعة ظروف اجتماعية ومدرسعية
باعتبار المتعل يتأثر بمحيطق المدرسي.
إن عملية انتقال المتعل من مستوى دراسي إلى آخر مرهون بتحصيلق الدراسي العذي
يؤهلعق للنجععاف ،االتحصعيل الدراسععي معن أهع الموععوعات التععي اععلت العديععد معن األبحععا
والدراسات ،افي دراستنا هذه يعتبر التحصيل الدراسي متعيرا تابععا ،خاعععا لتعأثير التفاععل
االجتماعي المدرسي.
واععي هععذا الفصععل سععوف نتطععرا للتحصععيل الدراسععي اععي عععوه بعع

نظريععات علع

اجتماع التربية ،مفهو التحصيل الدراسي ،وإلى العوامل المعؤثر ايعق سعواه الذاتيعة الخاصعة
بالمتعل أو الموععوعية األسعرية والمدرسعية ثع إلعى أهع المبعاد واألسع

التعي يقعو عليهعا

التحصيل الدراسي ولذل الاروط التعي تعؤدي إلعى الوصعول إلعى نتعال أاععل وصعوال إلعى
أهداف ووسالل ديا

التحصيل الدراسي ،التي من خاللها نستطيع أن نقو العملية التعليميعة،

ومدى تحقا أهداف المنظومة التربوية.
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أوال :التحصيـل الدراسي في ضوء بعض نظريات علم اجتماع التربية:
اععللت ظععاهر االخععتالف والتبععاين اععي التحصععيل الدراسععي للمتعلمععين مجععال تقععاطع
اللثيععر مععن المرجعيععات الفلريععة ،ولعععل ذل ع يعععود إلععى تبععاين التصععور للمدرسععة ووظالفهععا
واختالاق ،من منظور الري آلخر.
والتحصععيل الدراسععي للمتعلمععين هععو نتيجععة تععداخل عععد عوامععل ،تلعععب دور المسععاعد
أحيانا ،ودور اللابح أحيانا أخرى لعملية التحصيل الدراسي.
 -1نظرة المدرسة الوظيفية لعملية التحصيل الدراسي:
تعععرى

الوظيفيةةةة

التعععي تقعععو علعععى العععر اسعععتقرار المجتمعععع ،وتماسععع أجععع اه النسعععا

االجتماعي ،وتساندها وظيفيا لتحقيا النظا االجتماعي الععا أن المدرسعة مؤسسعة اجتماعيعة
لهما الصدار اي المجتمع ،لما تساه بق اي عملية البناه ،وتحقيا العدالة االجتماعية ،والحعد
من التفاوت الطبقي.
ترى

الوظيفية

أن تعاون ملونات البيلة المدرسية يؤدي إلى تقوية العالدات بعين المعتعل

وبععادي العناصععر ،يععؤدي إلععى يععاد حععواا الطلبععة اععي التحصععيل الدراسععي ،وهععذا بتععواير
الظروف المناسبة.
يععرى " بارسةةونز " أن دور المدرسععة اععي عمليععة التحصععيل الدراسععي يلععون مععن خععالل
االلتااف المبلر الستعدادات ودعدرات المتعلمعين ،وتعوجيهه بطريقعة صعحيحة ،إععااة إلعى
تنمية دوااع العمل واإلعداد األلاديمي والمهني للفرد.
وتععرى الوظيفيةةة لععذل وجععود عالدععة طرديععة بععين التحصععيل الدراسععي للمععتعل داخععل
المدرسة ومستوى أدالق اي العمل الذي ينعل
( شبل بدران ،1991 ،ص )02

على مستواه الوظيفي والمادي.

.
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 -0نظرة بيير بورديو لعملية التحصيل الدراسي:
دد

بورديو

نظريتق اي عل إجتمعاع التربيعة بنظريةة رأس المةال القاةافي التعي تعرى أن دور

المدرسة (من خالل التربيعة) هعو ترسعيو وإععاد إنتعاق عالدعات التفعاوت الطبقعي القالمعة اعي
المجتمعععات المعاصععر  ،ويععرى بورديةةو أن الطبقععة البرجوا يععة هععي التععي تقععو بتحديععد معععايير
وسععمات الثقااععة المدرسععية ،بمععا ينسععج مععع عععرورات الهيمنععة البرجوا يععة علععى المسععتوى
االجتماعي والثقااي .
احسععب

بورديةةو

اعع ن المدرسععة تحتععوي علععى اععيفرات ال يسععتطيع حليهععا إال التالميععذ

المنتمين للطبقة االجتماعية المسيطر  ،ولهذا امن الطبيعي أن يلون تحصيله الدراسي جيد.
واي هذا الصدد يقول بوركييرافلين" :إن أطفال الفلعات البرجوا يعة يعأتون إلعى المدرسعة
وه مسلحون بمعاييرها وديمها ،أما أبناه الفلات الفقير ايأتون إليه وه مجعردون هعن هعذه
األسلحة بحل ثقااته المدرسية".

(علي جاسم الشهاب ،0222 ،ص .)161

إن أبنعععاه الطبقعععات المسعععيطر  ،وبحلععع ملعععانته االجتماعيعععة ،وثقعععااته السعععالد التعععي
ترسخها المدرسة ينجحون ويحصلون على مستوى تعليمي جيعد ،وبهعذا تعمعل المدرسعة علعى
توريعع المهععن القياديععة اععي المجتمععع وهععذا مععا يجعععل التعلععي يععنجح لرأسععمال رمعع ي اععي
المحااظة على الطبقات المهيمنة.
لما أن التحصيل الدراسي يتباين ويختلف بسعبب العنعف الثقعااي العذي تمارسعق القعوى
السالد اي مجال التربية ،ويتمثل اي تنوع المدار

اي المجتمع الواحد واختالف مسعتوياتها

باختالف األصول الطبقية لطالبها.
لما را

بورديةو

ربعط أسعباب تحسعن التحصعيل الدراسعي أو عععفق بعوامعل منفصعلة

لحسن المتعل أو إدامتق ،أو لفاه المعل  ،بل يرجع ذل إلى عد عوامل تعمعل لنسعا بنيعوي
لق تأثير غير مرلي اي سعلو الطعالب واتجاهعاته ثع ارتفعاع مسعتوى تحصعيله أو عععفق،
وبالنسبة لالمتحانات يقول بورديو" :إن معظ العذين طعردوا معن المدرسعة او اسعتعبدوا أنفسعه
دبل االمتحانعات ،وأن هعؤاله العذين لعان اسعتعباده ععن طريعا االنتقعاه المبااعر (االمتحعان)
إنما يتودف أيعا على مستوى طبقته االجتماعية.

(شبل بدران ،1991 ،ص .)112
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وأخيرا يرى بورديةو أن تحسعين مسعتوى التحصعيل الدراسعي يتمثعل اعي جععل التعلعي
ألثر ديمقراطية وألبر تحقيقا للعدل والمساوا والعدالة االجتماعية اي التعل والتوظيف.
-3التحصيل الدراسي من المنظور اإلسالمي:
دد اإلسال نظاما تربويا متوا نا يهدف إلى تحقيا مصالح الفرد والمجتمع اعي إطعار
المساوا والعدالة بين األاراد اي الحقوا والواجبات ،وأعطى اإلسعال أولويعة عظمعى للعلع ،
وبعيععة الوصععول إلععى مسععتوى تحصععيلي جيععد للمععتعل  ،حععرء العلمععاه المسععلمون علععى تبيععين
الاروط الواجب توارها اي البيلة المدرسية.
اقد لاف

الغزالي

عن ارتباط التربية بالسياا االجتماعي ،الثقعااي والسياسعي للمجتمعع،

وهي الفلر التي تاعل الفلر التربوي اي الودت الراهن.

(فادية عمر الجوالنـي ،1991 ،ص .)121

لما رل ابن خلدون على أن مسؤولية راع مستوى التحصعيل الدراسعي للمعتعل تقعع اعي
جانععب لبيععر علععى المعل ع المطالععب بتاععيع طاللبععق علععى الحععوار والمناداععة والمنععاظر اهععي
األسععاليب األلثععر اعاليععة للتحصععيل الدراسععي لععدى الطالععب مقارنععة بأسععلوب التلقععين والتلقععي،
إعااة إلى المعاملة الحسنة.
واععي سععبيل الوصععول إلععى التحصععيل الدراسععي الجيععد ،نععادي " ابةةن دلةةدون " بعععرور
التعععدرق اعععي تعلعععي المعععتعل  ،ويراععععي اعععي ذلععع ددراتعععق العقليعععة واسعععتعداده ،اقبعععول العلععع
واالستعدادات لفهمق تناأ تدريجيا.

(عبد هللا شريط ،1911 ،ص ص . )102 ،119

ومما نستنتجق أن ابن دلدون يرل على ععرور سعياد أسعلوب الحعوار والمناداعة بعين
المعل ع والمععتعل وااععترالق اععي توليععد المعراععة ،ويععرى أيعععا عععرور التععدرق اععي التعلععي ،
والمعاملة الحسنة للوصول إلى مستوى تحصيلي أاعل.
وكدالصةةة يععرى علمععاه اجتمععاع التربيععة ،أن التحصععيل الدراسععي عنععد المععتعل يععرتبط
طرديععا بظععروف البيلععة المدرسععية ،وتوجيههععا بمععا يخععد مصععلحة المععتعل الععذي يعتبععر محععور
العمليععة التربويععة ،وذلع بااععترالق اععي بنععاه المعراععة ،واحتععرا ددراتععق واسععتعداداتق ،والعمععل
على توجيهق اي جو تسوده العدالة االجتماعية.
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قانيا :مفهـوم التحصيل الدراسـي وتعريفـه
 -1مفهـوم التحصيل الدراسـي :
يرى

أن مفهو التحصيل الدراسي ،يرتبط بمفهو التعل المدرسي

أبو حطب ()1992

ارتباطا وثيقا ،إن مفهو التعل المدرسي ألثر اموال اهو ياير إلى التعيرات اي األداه
تحت ظروف التدريب و الممارسة اي المدرسة ،لما يتمثل اي التساب المعلومات
و المه ارات و طرا التفلير و تعير الإلتجاهات و القي  ،و تعديل أساليب التوااا ،و يامل
هذا النتال المرغوبة و غير المرغوبة ،أما التحصيل الدراسي اهو ألثر اتصاال بالنتال
المرغوبة للتعلي المتمثلة اي األهداف
وتعتقد

الغريب ()1991

التعليمية( .أبو حطب فؤاد ،1992 ،ص . )791

أن التحصيل يهدف إلى الحصول على معلومات وصفية تبين

مدى ما حصل عليق التلميذ من خبرات معينة بطريقة مباار من محتويات دراسية معينة،
ولذل معراة مستوى التلميذ التعليمي أو التحصيلي وذل بمعراة مرل ه بالنسبة لمعايير
لها صفة العمومية ،أي بالنسبة للتلميذ اي اردتق الدراسية أو اي مثل سنق ،وال يقتصر هدف
التحصيل الدراسي على ذل  ،وللن تمتد إلى محاولة رس صور نفسية لقدرات التلميذ
العقلية والمعراية ،وتحصيلق اي مختلف المواد الدراسية.
 -0تعريف التحصيل الدراسي:
 -1-0لغـــة:
-

التحصيل مصدر الفعل حصل والذي يعني إلتساب العلو والمعارف.

(مسعود جبران ،0221 ،ص. )71

-

حصل الايه يحصل حصوال ،والتحصيل تمي ما يحصل ودد حصلت الايه تجمع
وثبت ،والمحصول والحاصل وتحصل اللال ورده إلى محصول.

(علي عبد الحميد ،0212 ،ص . )99
-

لما يعرف التحصيل :مصدره اي العرف العا جمع العل مطلقا ،بأن التحصيل عا
اي تحصيل لل ايه ،وللنق غلب استعمالق اي تحصيل العلو .

(بطرس البستاني ،1991 ،ص)011
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-0-0إصطالحـا:
 -يعرف

ااخر عادل ()8884

التحصيل الدراسي بأنق":الحصول على المعارف والمهارات".

(فادر عاقل ،1999 ،ص. )11

 -أما

الطاهر سعد هللا

ايعرف التحصيل الدراسي على أنق "المعراة التي يتحصل عليها المتعل ،

وهو لل أداه يقو بق الطالب اي الموعوعات المدرسية المختلفة والذي يملن إخعاعق
للقيا

عن طريا درجات االختبار أو تقديرات المعلمين أو لليهما.

(الطاهر سعد هللا ،1991 ،ص ص . )21 ،26

 أما هاوز هاوز " "Hawse and Hawsesايعراانق على أنق":اإلنجا واآلداه الناجح والمتمياي مواعيع أو ميادين أو دراسات خاصة ،والنات عاد عن المهارات والعمل الجاد
المصحوبين باإلهتما  ،ولثيرا ما يختصر اي الل عالمات أو نقاط أو درجات أو
مالحظات
 -ويرى

وصفية( .موالي بودديلي ،0222 ،ص.)706

عبد الرحمان العيسوي

التحصيل بأنق" :مقدار المعراة أو المهارا التي حصل عليها

التلميذ نتيجة التدريب والمرور بخبرات سابقة ،وتستخد للمة تحصيل غالبا لإلاار إلى
التحصيل الدراسي أو التعلي  ،أو تحصيل العامل من الدراسات التجريبية التي يلتحا بها".
(عبد الرحمان العيسوي ،1991 ،ص . )166

 -أما

سيد دير هللا

 ،احدد التحصيل الدراسي إجراليا بقولق  :هو لل ما تقيسق االختبارات

التحصيلية الحالية بالمدار
 -أما

صالح عالم ()0222

اي نهاية العا الدراسي ،وهو ما يعبر عنق المجموع العا .

ايعرف التحصيل الدراسي على أنق":يمثل درجة االلتساب التي

يحققها الفرد اي ماد معينة أو اي مجال تعليمي معين ،أو هو مستوى النجاف الذي يحر ه
التلميذ اي تل الماد  ،ويحدد بواسطة درجة االختبار أو الدرجات المحدد من دبل المعلمين
أو لالهما ،وهو لذل مستوى التساب التلميذ للحقالا والمفاهي والمعلومات المنظمة اي
وحد بناه اللالن الحي عند مستويات االستذلار والفه التطبيقي ،والذي يقدر بالدرجات
التي يحصل عليها التلميذ اي االختبار التحصيلي المعد لهذا العر

.

(بن يوسف أمال ،0229 ،ص . )69
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من خالل هذه التعاريف المتنوعة والمختلفة حسب طبيعة تخصء الباح  ،نوى بأن
للها متداخلة ومرتبطة ومتلاملة ،ومنها نستنت

التعريف الشامل " :هو مستوى الفه

واالستيعاب واإلنجا الذي يصل إليق التلميذ وبتأثير عد متعيرات ،ويقا

بأدوات وآليات

محدد ومقننة ،وال يقتصر على التلميذ (المتعل ) بل يمتد إلى تقيي آداه المعل والمنهاق
الدراسي ،ولذا األسلوب التعليمي ".

قالقا :العوامـل المؤقـرة فـي التحصيـل الدراسـي :
ال ا أن هنا عوامل عديد تؤثر اي التحصيل الدراسي منها ما هو أسري ويتمثل
اي التوااا األسري ،المستوى الثقااي واالدتصادي لألسر ونمط األسلوب التربوي السالد
اي األسر  ،ومنها ما هو ذاتي يتعلا بالمتعل ويتمثل اي العوامل العقلية لالذلاه ،والحفظ،
واي العوامل النفسية لالدااعية لإلنجا واالت ان االنفعالي ،والثقة بالنف  ،مفهو الذات،
إعااة إلى العوامل الج سمية ،ومنها ما هو مدرسي ويتمثل اي عناصر البيلة المدرسية
وعالداته بالمتعل محمر العملية التعليمية ،لذل المنهاق المدرسي ،والجو المدرسي العا
وسيلون الترلي اي بحثنا هذا على العوامل الموعوعية ،والمتعلقة خاصة بالبيلة المدرسية
بلل تفاعالتها ،وليفية تأثيرها على التحصيل الدراسي للمتعل .
-1العوامل األسرية:
وتتعمن ثال نقاط أساسية هي:
-1-1التوافق األسري :تلعب األسر دورا هاما وبار ا اي التحصيل الدراسي ألبنالها،
ااألسر التي تعاني من حاالت التصدع واالنهيار بسبب العالدات المتوتر بين األبوين،
والاجار المستمر بين األاراد ،لذل

المعاملة السيلة واإلهمال من جانب الوالدين لألبناه

والمتمثلة اي اللراهية والنبذ والتهديد ،والعقاب واإليذاه الجسدي ،تعد من العوامل التي

تساه ايتدني المستوى التحصيلي( .عبد الرحيم طلعت ،1992 ،ص. )19
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-0.1المستوى القاافي واالقتصادي لألسرة :يرى
الثقااي ،واالجتماعي المنخف

قزازة ()1996

أن المستوى االدتصادي،

لألسر يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للطالب ،االمتعل

الذي ينتمي إلى أسر اقير متفللة اجتماعيا نجده يعاني من اعطرابات نفسية وانفعالية
تنعل

على تحصيلق الدراسي ،أما الطالب الذي ينحدر من أسر مترابطة ومستواها الدامي

جيد ،تلون نتالجق وتحصيلق الدراسي غالبا مريعا.
(قزازة ،1996 ،ص ص . )126 ،121

-7-1نمط األسلوب التربوي السائد في األسرة :إن األسلوب التربوي السالد داخل األسر
يؤثر على التحصيل الدراسي لألبناه اللما لان النمط التربوي بعيدا عن العنف ،والقسو ،
واإلهمال ،والتسيب لان مستوى التحصيل الدراسي أاعل ،ويؤلد
اآلباه بأبناله من حي

(داوود )1999

إن اهتما

الرعاية والصدادة يؤثر اي تحصيله الدراسي ،وتفوده العلمي

والعملي اي جميع الميادين المختلفة.

(داوود ،1999 ،ص . )71

بعد أن تطردنا إلى العوامل األسرية وتأثيرها على التحصيل الدراسي ،نود أن ناير
إلى أن طبيعة التأثير ليست دالما سلبا ،االوادع أثبت أن سوه األوعاع األسرية لثيرا ما
تتحول إلى دوااع للنجاف.
-0العوامل الذاتية بالمتعلم:
ويملن تقسي العوامل الخاصة بالمتعل إلى ثالثة عوامل هي:
-1-0العوامل العالية:
تتمثل اي ددرات التلميذ العقلية لالذلاه وسرعة البداهة ،والذالر إعااة إلى
القدرات الخاصة لالقدر على التميي  ،وهذه القدرات سواه الفطرية منها أو الملتسبة بالتعل
والتدريب والخبرات تؤثر على التحصيل الدراسي للمتعل .
ودد بنيت نتال الدراسات أهمية القدرات العقلية اي التحصيل الدراسي ،لما أظهرت
ارتباطا متفاوتا بالمراد الدراسية ،وباير

عطية ()1919

بنيت وجو د عالدة بين معظ القدرات العقلية وبين بع

إلى ذل  ،وذلر أن معظ البحو
التخصصات الدراسية ،حي
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عالدة بين نتال

الصناعية.

االختبارات الميلانيلية وبين لليات الهندسة والمدار

(الحسين بن حيدر النعيمي ،0227 ،ص. )9

واي دراسة

ماري كازنسكا

التي أجريت على تالميذ مطبقة اختبارات الذلاه واختبارات

التحصيل الدراسي إعااة إلى التحاليل الطبية وتحليل الظروف العاللية ،للن وجدت الباحثة
اي األخير أن تبريرات العالدة بين التحصيل الدراسي والذلاه احتلت المرتبة األولى ،إذا
االتالميذ األذلياه يستوعبون دروسه بطريقة جيد  ،وبالتالي يلون تحصيله جيدا ،بينما
ععيفي الذلاه ددرته على اإلستعاب ،واه الماد الدراسية تلون ععيفة ايلون تبعا لذل
تحصيله الدراسي ععيف ،وبالتالي يعانون من التأخر الدراسي.
(سعاد ردحي ،1999 ،ص. )192

إن معظ العلماه التربويون يؤلدون على مسألة وجود ارتباطا دوي بين الذلاه
والتحصيل الدراسي ،وهذا ما أاار إليق

فادر عاقل

بقولق" :وأيما لان مفهو الذلاه يتصل

باتشر

أن الذلاه يرتبط

اتصاال وثيقا بالقدر على التعل " ،لما أاار

اي دولق " :وال ا

باإلنجا المدرسي العالي ".
ويظهر من لل ما سبا أن للعوامل العقلية ،وبخاصة الذلاه أعظ األثر اي التحصيل
الدر اسي لدى الفرد بحي

نجد أن التلميذ أو المتعل الذي يتمي بمستوى أعلى من الذلاه

تلون لديق القدر للوصول إلى مستوى أاعل من التحصيل الدراسي.
-0-0العوامل النفسية:
تعتبر العوامل النفسية من العوامل الهامة المؤثر اي التحصيل الدراسي ذل ألن
االستعدادات المرعية مثل :الدوااع ،الميول ،القلا ،اإلحباط ،الحرمان ،الاعور بعد األمن،
ونقء الثقة اي النف

من السلولات التي تاجع التلميذ على المثابر واللفاف للنجاف مما

ياعره بعد الرغبة اي مواصلة الدراسة( .محمد قريشي. )10 ،0220 ،
ومن أه العوامل النفسية المؤثر اي التحصيل الدراسي نذلر ما يلي:
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-1-0-0الدافعية لإلنجاز:

لاف العديد من الدراسات عن وجود عالدة إيجابية دالة بين الدااعية لإلنجا
والتحصيل الدراسي ،ااألاراد ذوي الدااعية العالية يحققون مستويات نجاف عالية اي
دراسته مقارنة باألاراد ذوي الدااعية

المنخفعة( .عبد اللطيف محمد دليفة ،0222 ،ص. )09

-0-0-0االتزان االنفعالي:
إن انبساط المتعل وات انق االنفعالي يؤدي إلى تحصيل أاعل ،بينما دلا المتعل
يساه اي تدني تحصيلق ،والقلا يت ايد اي أوساط التالميذ ععفي المستوى ،لما يبين
Chone

أن عد استقرار الفرد من الناحية االنفعالية يؤثر على ددراتق الخاصة بالترلي

والعمل المدرسي رغ أنق دد يلون ذليا أو متوسط

الذلاه( .مصطفى فهمي ،1991 ،ص. )022

-7-0-0القاة بالنفس:
الثقة بالنف

تم لن المتعل من مواجهة لل ما يعترعق من أمور سلبية ،انجد لديق

رغبة لبير اي الماارلة اي مختلف األعمال والنااطات ،وهي ارط أسا

للمتعل وراع

مستوى التحصيل الدراسي.
وتامل ثالثة مباد :
 الميل إلى التعبير عن األالار بثقة. -الميل إلى الحدي بلل راحة.

 الميل إلى جعل آرالق ذات ديمة( .عايل بن ساسي ،0221 ،ص . )91-2-0-0مفهوم الذات:
أظهرت العديد من الدراسات العالدة اإلرتباطية الموجبة بين مفهو الذات والتحصيل
الدراسي لدى المتعلمين ،من هذه الدراسات دراسة

إبراهيم محمد عيسى

التي تناولت العالدة

بين أبعاد مفهو الذات والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع والعاار والحادي
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عار اي األردن ،واستقصاه أثر لل من الجن

والمستوى الدراسي ومستوى التحصيل

الدراسي اي مفهو الذات لدى عينة من التالميذ دومها  899تلميذ ،حي

بينت النتال أن دي

معامالت االرتباط لمفهو الذات وأبعاده مع التحصيل الدراسي لانت دالة إحصالية لدى

مختلف مجموعات الدراسة( .إبراهيم محمد عيسى ،0226 ،ص . )11
وهنا

عوامل أخرى تؤثر على التحصيل الدراسي ،نتيجة عامة أو الل مظهره

الخارجي ،أو عامل المنااسة السلبية مع إدرانق ،أو مقارنتق من طرف أسرتق أو معلميق
باآلخرين أو ععط وإلحاا أوليالق على تحقيا نتال جيد .
ودالصة ما سبا ا ن العوامل النفسية المختلفة لها بالغ األثر اي التحصيل الدراسي
للمتعل  ،األمر الذي يتطلب من مختلف العناصر المؤثر (األسر  -المدرسة) العمل على
ترسيو وبناه مقومات إيجابية لهذه العناصر لدى المتعل .
-7-0العوامل الجسمية:
وهي العوامل المتعلقة بالصحة العامة للتلميذ حي

أن سوه صحتق الجسمية تدعو

إلى لثر العياب عن المدرسة ،وتأثيرها بالل مباار على عملية التحصيل الدراسي الجيد.
واي دراسة دا بها

سيمون Simone

تتعلا بالخصالء الجسمية واالستعداد للدراسة

وتأثيرها على الرسوب اي المرحلة االبتدالية حي

وجد أن التالميذ األدل نعجا من الناحية

الجسمية هو ألثر رسوبا من مالله الناجحين واأللثر نعجا.

(محمد قريشي ،0220 ،ص. )69
-7العوامل المدرسية:
تبر المدرسة الثانوية لمؤسسة اجتماعية تربوية بعد األسر لما تقو بق من دور
توجيهي للمتعلمين لمساعدته على التحصيل الدراسي الجيد إذا راعت الجوانب النفسية
والعاللقية للمتعل إلى جانب الماد العلمية المناسبة والوسالل الهاداة واألسلوب المرن.
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إن لعناصر البيلة المدرسية ،وتفاعالتها المختلفة أثر على عملية التحصيل الدراسي،
وسنتناول بع

العوامل المدرسية المؤثر اي تنمية مواهب المتعل  ،واستثمار طاداتق

المختلفة للوصول إلى تحصيل دراسي أاعل ،بايه من التفصيل:
-1-7المدرسة:
للمدرسة وظالف تنفرد بأدالها ،وأخرى تتاار

ايها مع األسر  ،االمدرسة تلمل

دور األسر اي تنمية الجانب الفلري والثقااي واألخالدي واالجتماعي لألبناه الذي يساه
اي القدر على التليف ،االمدرسة يجب أن تلون البيلة الصالحة لنمو المتعلمين نموا طبيعيا
والتسابه المعراة ،وللي تقو المؤسسة التربوية بوظيفتها يجب أن توار ما يلي:
* اعور الطلبة باالستقرار النفسي والبعد عن القلا والتوتر.
* أن يلون البناه المدرسي متلامال من حي

الاروط الصحيحة والتربوية.

* أن يلون للمعلمين خبر اي اإلدار الصفية واي تدري

مواد تخصصه .

* العناية الجماعية والفردية للتالميذ ليلون هنا مجال لتنمية اخصياته .
* أن يدر المتعل أنق ععو اي مجموعة ولي

لق الحا اي االهتما ال الد على اآلخرين.

* أن تدر أن التلميذ محور العملية التربوية ،وليست الماد الدراسية ويجب على المعلمين
تلبية احتياجات المتعلمين على اختالف مستوياته ودابليته ومواهبه .

(محمد عبد الرحيم عدس ،1996 ،ص ص . )79-79
-0-7المناهج الدراسية:
إن المناه الدراسية ومدى ماللمتها مع مستوى وددرات التالميذ إذ للما لانت
المناه

الدراسية مراعية لقدرات التلميذ وعمره العقلي وال مني وخصالء المرحلة

العمرية التي يمر بها ،للما ساهمت اي نجاف المتعل  ،امثال اي مرحلة الطفولة يجب أن
يعتمد المقرر الدراسي على األاياه الملموسة والمحسوسة حتى يسهل إدرالها ،ولذا مراعا
التسلسل ال مني والمتدرق اي الصعوبة والتعقيد ،ايجب أن يساير المنهاق الدراسي متطلبات
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الحيا االجتماعية والظروف البيلية ،وتلون ألثر عملية وعملية بحي

تامل مختلف

المواعيع التي تثير اهتما ودااعية المتعلمين.
-7-7المعلم:
من العوامل المؤثر اي التحصيل الدراسي للطالب لفاه المعل العلمية والمهنية،
والتي ينبعي أن تلون اعالية اي ياد دااعية الطالب نحو التحصيل الدراسي ،ومن أه
سلوليات المعل حرصق على اإلرااد والنمجذ والحماسة ،تع ي ه واهتمامق ،ومساعدتق
للطالب لتوظيف ددراته وتقوية جهوده مما يدع تحصيله الدراسي.

(. )Skinner&Belmont,1993,p572
وناير (جلجل  )0221أن هنا ثالثة ملونات للعالدة بين المعل والمتعل .
 -8لفاه المعل التي تقابل باالحترا من جانب المتعلمين.
 -9دفه المعل والذي يقابل بالعاطفة من جانب المتعلمين.
 -9عدالة المعل والتي تقابل بالتعاون من دبل المتعلمين.
وتقول

رمزية الغريب

(جلجل ، 0221ص )79

 ":إن المعل هو الذي لديق الر واعحة عن األهداف التربوية

التي يسعى لتحقيقها بالطرا التي تملنق من نقل الترا

الثقااي للتالميذ ،واا استعداداته ،

وددراته حتى يت تعليمه و ياد تحصيله الدراسي ،وتعويده على طريقة الحيا التي

ينادها المجتمع( .رمزية الغريب ،1916 ،ص. )191
ومن كل ما سبق ،نالحظ أن للمعل دور لبير اي راع مستوى التحصيل الدراسي
للمتعلمين إذ لانت لديق القدر على التنويع اي أساليب التدري

ومراعاتق للفروا الفردية

للمتعلمين ،ولفاهتق اي تصمي االختبارات التحصيلية ،وددراتق على التواصل الجيد مع
التالميذ اي عملية تفاعل تعتمد على االحترا والماارلة والعدالة.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 88 -

التحصيـل الدراسـي

الفصـل الـرابـع
-2-7االمتحانات:

إن لالمتحانات المدرسية أهمية خاصة ،بالنسبة للصحة النفسية للتلميذ ،ايما أنها ج ه
أساسي من البرنام التربوي ،اال يجب أن يعطي المدر
االمتحان ائ يبع

انطباعا للمتعلمين على أن

الخوف والرهبة ،بل هي وسالل مساعد للمتعل والمعل  ،لمعراة إلى

أي حد دد حققوا تقدما اي التساب المعارف والمهارات  ،ااالمتحانات بالصور الخاطلة
التي تت بها تمثل اترات من التوتر والقلا ،والتي تؤدي إلى تعطيل األاراد اي عملية
تحصيله .

(علي عبد الحميد ،0212 ،ص ص . ) 119-119
-1-7اإلدارة المدرسية:
تعلب اإلدار المدرسية دورا أساسيا اي تسيير عملية التعل  ،وبالتالي اي تحديد نسبة
التحصيل الدراسي ،حي

أن اإلدار التي تراعي الظروف واألجواه التي تلون ايها

المؤسسة من اأنها أن تساعد أو تعردل سير البرنام الدراسي ،وهذا على حسب طبيعة
معاملها ومعاملتها ،ااإلدار تنفر لل من المعل والمتعل عل حد سواه من المدرسة وبالتالي
تقلل من ااعلية التدري  ،وتخف
والعل

اإلراد والدااعية ،اينخف

مستوى التحصيل الدراسي،

ااإلدار المعتدلة اي دراراتها سوف تحاول جلب لل األطراف من أجل اإلنجا .

(بن يوسف أمال ،0229 ،ص . )129

 -6-7وجود األنشطة الرياضية والفنية والعلمية:
االمؤ سسة التي تتوار داخلها مختلف األناطة الرياعية ،الفنية ،الثقااية والعلمية،
تساه اي التخفيف من الععوطات والصراعات التي ياعر بها التلميذ من جراه التعب
النات عن الدراسة المستمر  ،االمدرسة تحاول خلا جو نفسي مريح ،وجو آخر للمنااسة،
يستمتع من خاللق المتعلمين ،ويعيرون الجو ،ولل هذا يعطيه نفسا جديدا وطادة متجدد من
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أجل الدراسة واالستمرارية ايها ،وبحماسة ورغبة اوجود مثل هذه األناطة يساه اي راع
دااعية المتعل للدراسة وبالتالي تحسين مستوى التحصيل الدراسي.
 -1-7الجو المدرسي العام:
ويقصد بق العالدات االجتماعية التي تربط بين أاراد المجتمع المدرسي ويؤلد
عبد العزيز

صالح

أهمية العالدات االجتماعية المدرسية بقولق  :إن العالدات الاخصية بين األاراد

عنصر أساسي اي تلوين جو اجتماعي صالح اي المدرسة ،الي

الحل الذاتي وحده أو

ماللمة الجو المدرسي لمختلف المواد لفيال بتبيين روف الجماعة اي المدرسة ما ل ياعر
أاراد هذه الجماعة باعور الرعا الاخصي والعالدة الوظيفية بين بععه البع

.

(صالح عبد العزيز ،0220 ،ص. )72

إن اعور المتعل بملانتق االجتماعية داخل محيطق المدرسي ،ي يد اي انتمالق
لمدرستق ،ايواظب على الحعور مرتاف البال حريصا على دراستق ،وهذا ما يؤثر إيجابا
على مستوى تحصيلق الدراسي ،أما وجود المتعل بين جماعة مدرسية ال يجد ملانتق
عمنها ،وياعر بالنقء أمامها ،اهذا يداعق إلى نفور من الوسط المدرسي ،مما دد يداعق إلى
البح عن تحقيا ملانتق مع جماعة سوه وهذا ما يؤثر سابل على تحصيلق الدراسي.
واي هذا السياا يؤلد

أحمد سالمة وتوفيق حداد ()1917

أن تتوتر العالدات والمعامالت

بين أاراد المجتمع المدرسي ،من اأنق أن يعردل عملية التدري

األمر الذي الذي ينعل

على تليف المتعل مع الوسط المدرسي والذي يؤثر حتما على تحصيلق الدراسي.
إعااة إلى ذل

تتأثر عملية التحصيل الدراسي ببع

العوامل األخرى لالتظاظ

األدسا الدراسية ،ياد على مواظبة المتعل اي حعوره.
والدالصة أن أه العوامل المؤثر اي التحصيل الدراسي للمتعل تتنوع بين عوامل
ذاتية ،عقلية ،نفسية ،وحسمية ،وعوامل اجتماعية أسرية ومدرسية ،ويترل بحثنا اي عالدة
الت فاعل التفاعل االجتماعي المدرسي وعالدتق بالتحصيل الدراسي للمتعل الذي يعتبر الهدف
األساسي للعملية التربوية.
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رابعا :مبـادئ التحصيـل الدراسـي :
إن عملية التحصيل الدراسي تقو على مجموعة من المباد

التي تعبط السير

الحسن والصحيح ألداه المعلمين ،مما يخلا اعالية للعمل التربوي وبالتالي للتحصيل
الدراسي ،ونؤلد على أن هذه العوابط يتوجب على القالمين على العملية التربوية،
مراعاتها نظرا لعالدتها المباار بعملية التحصيل الدراسي للمتعل  ،ومن أه المباد نذلر
ما يلي:
 -1-2مبدأ الحداقة والتجديد:
والذي يعني إعفاه الحرلية والجدية على الجانب التحصيلي للمتعل  ،والتحصيل ال يلون
اقط بالتلقين ،وإنما ب خعاع المتعل لمسالل وموادف تعليمية جديد بحي

يجبر المتعل على

بذل جهد لااي ومحاولتق الاخصية إليجاد الحل المناسب للمودع الذي وجد نفسق ايق ،وهذا
األمر تدريبا لق على التفلير واستعمال ددراتق العقلية اي حل المالالت التي تواجهق اي
المستقبل.
االتحصيل الدراسي هنا هو الديمومة والدينامية التي تعطي للخبر أو التحصيل
المعراي معنى إيجابيا يفيد الفرد اي حياتق الحاعر أو المستقبلية.

(إبراهيم طيبي ،د ت ،ص . )712
لما أن الروتين والتلرار يقعي على روف االلتااف ،اإلبداع ،والتجديد لدى المتعل
والتي تؤثر اي مستوى تحصيلق الدراسي.
لذا وجب على القالمين على التعلي أن يخععوا المتعل دوما إلى موادف تعليمية
وتدريبية جديد  ،تجعلق ألثر اعتمادا على محاوالتق الفلرية وددراتق العقلية اي إيجاد
الحلول ،والتي تؤثر إيجابا على مستوى تحصيلق الدراسي ،االحداثة تخلا لدى المتعل روف
التحدي والعمل والتفلير العلمي والمنطقي ،وهي عناصر تساعده على راع مستوى تحصيلق
الدراسي.
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 -0-2مبدأ المشاركة:

إن ماارلة المتعل اي عملية توليد المعراة داخل الصف الدراسي ،واي مختلف
النااطات التعليمية تلعب دورا هاما اي راع مستوى التحصيل لديق ،اهي تعمل تنمية ذلاه
وتفلير المتعل  ،وتخلا روف المنااسة بين المتعلمين ،إعااة إلى تملينه التااف أخطاله
وتصحيحها ،وتنمية رصيده العلمي والمعراي ،تحسين تحصيله الدراسي ،وبالتالي يلون
المتعل دد التساب خبرات ومهارات جديد تساعده على راع مستواه التعليمي والمعراي.
وهذا ما تتجق إلى الطريقة الحديثة اي التربية ،بجعلها المتعل محورا للعملية
التربوية ،وذل باالنطالا من استعداداتق وددراتق وبناه عملية التعل على أساسها ،وجعلت
دور المعل هو تسديد وتوجيق المتعل للوصول إلى مستوى أاعل من التحصيل الدراسي.
 -7-2مبدأ الجزاء:
لقد بنيت الدراسات التي أجريت اي الميدان التربوي مدى األثر الفعال لدور العقاب
والج اه اي داع المتعل نحو الدراسة أو النفور

منها( .فيروز زرارقة ،ب ت ،ص . )11

انطالدا من هذا المبدأ االمتعل (التلميذ) ياار

بالل يومي اي مختلف األناطة

التعليمية ،وإذا رااا هذا المجهود المبذول من طرف المتعل ج اها من طرف أحد األطراف
الفاعلة اي المؤسسة ،ا ن ذل

يعتبر دااعا دويا نحو االجتهاد والتحصيل الدراسي ألثر،

والج اه دد يلون ماديا أو معنويا ،إال أن لق بالغ األثر اي داع التلميذ نحو االهتما
والتحصيل الدراسي ،واي نف

الودت ا ن العقاب يلعب دورا سلبيا ومثبطا لعملية التحصيل

الدراسي عن المتعل  ،ودد أدر الجميع بأن العقاب لي

حال بالنسبة للتالميذ المتلاسلين أو

الخارجين عن النظا التربوي العا  ،اهو اي غالب األحيان ي يد من تمرده وهروبه من
الدراسة ،ودد يؤدي إلى حاالت الفال والتسرب المدرسي .

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصـل الـرابـع
 -2-2مبدأ الدافعية:

والدااع هنا :هو حالة لللالن الحي تؤثر اي استعداده اي البده أو االستمرار اي

سلسلة معينة من السلو ( .محمد نجيب عوض ،1990 ،ص . )00
لما عرات دااعية بأنها حالة داخلية اي المتعل تداعق إلى االنتباه إلى المودف
التعليمي ،أو القيا بنااط موجق واالستمرار ايق حتى يتحقا العل لهدف للمتعل .
(دليل المعايظة ،1999 ،ص . )121

ولعامل الدااعية تأثير مباار على التحصيل الدراسي للمتعل  ،ااستعداداتق وميولق
وتعلقق بالماد الدراسية من أه العوامل التي تداعق نحو تحقيا الهدف ،ولهذا وجب على
األطراف الفاعلة مساعد المتعل على تقوية دااعيتق نحو التحصيل الدراسي األاعل ،وذل
بخلا الجو الدراسي المناسب.
 -1-2مبدأ الواقعية:
يجب أن تلون الماد العلمية المقدمة مرتبطة بوادع التلميذ ،مما يملنق من اهمها
واستيعابها بالل أسهل ،واي هذا المجال يذهب

دليل المعايظة

إلى انق يفتر

أن تلون الماد

الدراسية المقدمة للمتعل مرتبطة بحياتق االجتماعية ،حتى يسهل عليق تعلمها وبالتالي
تحصيل معلوماتق بالالل

المطلوب( .علي راشد ،1999 ،ص . )91

اوادعية المعلومات التي يلتسبها المتعل اي المدرسة تملنق من استيعابها ،وتوظيفها
أثناه تفاعالتق اليومية داخل مجتمعق مما يساعده على التليف المطلوب ،االوادعية تجعل تل
المعلومات المقدمة عملية وذات ااعلية أما اإلبقاه عليها اي المجال النظري اقط دون وجود
اعاه إلسقاطها عليق واستعمالها ايق ،ا ن ذل يععف من استيعابها وتحصيلها.
 -6-2مبدأ التفاعل:
إن التعل الجيد ،يستل

وجود تفاعل بين الخبر الاخصية عند المتعل (ل ملانات

الفرد وددراتق وطاداتق) ،ولذا الظروف الخارجية المحيطة بق( ،المحيط المادي والمعنوي)،
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصـل الـرابـع

وتظهر أ همية هذا التفاعل على مستوى تحصيل الفرد اي لونق يسمح للمتعل بالماارلة اي
عملية التعل  ،وإعفاه صيعتق الخاصة ،مما يولد لديق ارصة ألبر لتحصيل دراسي أاعل.
إعااة إلى ذل

ا ننا نجد أن الخبر الصحيحة ال تقف عند مجرد التفاعل بين

العوامل الداخلية والخارجية اقط ،بل تتعداه إلى محاولة التوايا بين هذين النوعين من
العوامل( .إبراهيم طيبي،دت ،ص. )710

ذل أن للل منهما أثره الواعح اي عملية التحصيل الدراسي ،ولذا

وجب العمل على

الدم والتوايا بين هذه العوامل ،وتوجيهها االتجاه التعليمي األاعل واألنسب للمتعل .
 -1-2مبدأ االستعدادات والميول:
من بين العوامل التي تساعد المتعل على التحصيل ألثر نجد االستعدادات والتي
تعني وصول الفرد إلى مستوى من النع يملنق من تحصيل الخبر أو المهار عن طريا
عوامل التعل األخرى المؤثر .

(صناع محمد علي ،1999 ،ص . )019

لذا ا ن االستعداد للمتعل والتحصيل يعني القابلية للمتعل والقدر عليق ،مع العل أن
هذه القدر يحددها عامال النع والخبرات السابقة ،إعااة إلى ميول المتعل إلى نوع من
الدراسة أو التخصصات ،التي ترتبط ارتباطا طرديا بعملية التحصيل الدراسي.
 -9-2مبدأ التطبيق:
إن إملانية التطبيا تحسن مستوى التحصيل الدراسي للمتعل  ،الذي يستوعب
السلولات والمعلومات التطبيقية بالل أاعل ويلون التطبيا عاد على الل امتحانات،
اآلية التطبيا تساعد على ترخيء المعارف والخبرات بالل جيد ،مما يعني لذل تحصيال
جيد للمتعل .

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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 -9-2مبدأ النسق الفردي:

يلون التحصيل الدراسي بالفعل عندما يتليف النسا الاخصي للل متعل مع نسقق
التحصيلي ،هذا األخير الذي يلاف عن االختالاات والفروا الفردية بين التالميذ ويملن
من خاللق لذل مالحظته بصفة خاصة ،ومن هنا نجد اختالاات بين المتعلمين اي القدر
على االلتساب والتعلي والتحصيل الدراسي ،ويلعب المعل دور الموجق وعليق أن يأخذ بعين
االعتبار الفروا الفردية بين المتعلمين ويتعامل معه لل حسب ددراتق.
)Broncon Abaca,1986,PP 49-53(.

يالحظ من خالل ما تقد التطرا إليق ا ن عملية التحصيل الدراسي تقو على عد
مباد وأس

ال بد من مراعاتق والعمل على توايرها ،بعية الوصول إلى مستوى تحصيلي

جيد ،لما أن تفاعل وتعاون أطراف العملية التربوي يوار الاروط الماللمة للمتعل من أجل
وععق اي أحسن الظروف وبالتالي داعق نحو االجتهاد للوصول لتحصيل دراسي أاعل.

دامسا :شـروط التحصيـل الدراسـي الجيـد :
توصل العلماه إلى مجموعة من الاروط التي تجعل التحصيل الدراسي جيد وهي:
-1التكرار :والمفيد منق هو القال على أسا

الفه وترلي االنتباه والمالحظة الدديقة،

ومعراة معنى ما يتعلمق الفرد ،والتلرار وحده ال يلفي لعملية التعل إذ ال بد أن يصاحبق
توجيق نحو الطريقة المثلى وحول االرتفاع المستمر بمستوى األداه.
-0الدافع :وهو المحر نحو النااط المؤدي إلى إاباع الحاجة اللما لان الدااع دويا ،لان
ن وع الفرد نحو النااط المؤدي إلى التعل دويا أيعا ،وناير إلى تأثير الثواب والعقاب اي
إثار الدااع أو إطفالق ،االتع ي اإليجابي يؤدي إلى ياد التعل  ،والتعيير اإليجابي اي
سلو المتعل .
-7التدريب في التكرار الموزع والمركز :ويقصد بالتدريب المرل ذل التدريب الذي يت
اي ودت واحد واي دور واحد  ،أما التدريب المو ع ايت اي اترات متباعد تتخللها اترات
من الراحة أو عد التدريب.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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اقد وجد أن التدريب المرل يؤدي إلى التعب والاعور بالملل ،لما أن ما يتعلمق
الفرد بالطريقة المرل

يلون عرعة للنسيان ،ولذل إن اترات الراحة التي تتخلل دورات

التدريب المو ع تؤدي إلى تثبيت ما يتعلمق الفرد ،هذا إلى جانب تجدد نااط المتعل بعد
اترات االنقطاع ،وإدبالق على التعل باهتما لبير ،ودد أثبتت الدراسات أن التدريب المو ع
أحسن من المتصل

(عبد الرحمان العيسوى ،0222 ،ص . )21

-2الطرياة الكلية والجزئية :يفعل معظ العلماه استخدا الطريقة الللية إذا لانت الماد
الدراسية غير مج أ  ،واستخدا الطريقة الج لية اي حالة تعدد أج اه الماد أو صعوبتها.
-1نوع المادة الدراسية ومدى تنظيمها :للما لانت الماد مرتبطة منطقيا ،ومترابطة
األج اه ،واعحة المعنى تلون سهلة الحفظ والمراجعة.
-6السميع الذاتي :وهي محاولة استرجاع أثناه الحفظ مما يساعد على تثبيت المعلومات
والقدر على استدعالها.
-1التوجيه واإلرشاد:ثبت أن التحصيل الدراسي المقترن بالتوجيق أاعل من التحصيل
بدونق ،االمتعل والمراد يعي أهمية ما حصلق ويعرف ماذا يريد.
(رشاد صالح الدمنهوري ،1999 ،ص . )91

-9النشاط الشدصي :ويعتبر أمثل السبل اللتساب المهارات والخبرات والمعلومات
والمعارف المختلفة ،االتعلي الجيد هو الذي يقو على النااط الاخصي للمتعل بحي

أن

المعلومات التي يتحصل عليها المتعل عن طريا جهده ونااطق تلون ألثر رسوخا اي ذهنق
وألثر بعدا عن النسيان وال

وال( .عبد الرحمان العيسوي ،1992 ،ص ص. )020-199

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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سادسا :بعض مشاكل التحصيل الدراسي الجيد والحلول الماترحة :
-1بعض مشاكل التحصيل الدراسي:
يواجق المتعل اي ماواره الدراسي العديد من الماالل التي تعردل أو تعيا تحصيلق
الدراسي ،سنحاول ذلر بععها على النحو التالي:
-1-1التساهل :سواه لان من طرف الوالدين أو المعلمين الذي يخلا رغبة متدنية لدى
المتعل اي التحصيل الدراسي.
-0-1اإلهمال وعدم االهتمام :لاناعال اآلباه عن أبناله  ،أو اهتما المعل ببع

المتعلمين

وإهمالق للبقية يؤثر على تحصيله الدراسي.
-7-1الرفض والناد المستمرين :يتصف األاراد الموصواين أو الموصومين بالعج أو
الرا

وعد الليادة ،باإلحسا

بالنقء ،والاراسة مما يؤثر على تحصيله الدراسي.

-2-1عدم معرفة طرق الدراسة الصحيحة :إن عد إلما المتعل بأه الطرا واألساليب
العلمية التي تملنق من تفعيل طاداتق واستعالل ددراتق العقلية ،ولذل عد استعالل ملتبة
المدرسة اي تطوير ددراته المعراية يؤثر سلبا على تحصيلق الدراسي.
(حودة غزة عبد الهادي ،0222 ،ص ص. )197-199

-1-1المفاهيم الوالدية الداطئة :إن ديا الوالدين بتعلي أبناله وتدريسه وتربيته على
التعل  ،اي مرحلة مبلر من الطفولة ودبل وصوله إلى مرحلة االستعداد الجسمي والعقلي
واالجتماعي المطلوب للتمدر  ،يخلا اي المراحل التعليمية الالحقة ماالل لدى المتعل  ،دد
تؤثر سلبا على تحصيلق الدراسي اي المرحلة الثانوية على وجق الخصوء.

(عمر عبد الرحيم نصر هللا ،0222 ،ص . )92
-0الحلول الماترحة لمشاكل التحصيل الدراسي:
لقد اعل تدني التحصيل الدراسي العديد من الباحثين والدارسين اي مختلف
المجاالت النفسية ،االجتماعية واالدتصادية ،وسعت للها إلى إيجاد حلول التخفيف من
انخفا

التحصيل ،وددموا العديد من البدالل والحلول ونذلر منها ما يلي:

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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 -1-0تاجيع الوالدين ألبناله على الدراسة وتع ي ه واالهتما به .

 -0-0تقبل المتعلمين وتاجيعه على محاولة وبذل أدصى الجهد ،من أجل النجاف ،وتفادي
وتجنب مخلفات اإلحباط والفال.
 -7-0تعريف التالميذ بالتعلي الفعال وأسلوب حل المالالت وليفية إاباع رغباته وحب
االستطالع.

(جودة غزة عبد الهادي،0222 ،ص ص . )191-199

 -2-0عد اإلسراف اي التساهل مع المتعلمين ووعع دوانين وعوابط لسلوله .
 -1-0توعي ة األولياه بالطرا السليمة للتعل  ،وليفية التعامل مع أبناله خاصة اي
المراحل المتقدمة من العمر.
 -6-0انتهاق أساليب تدري

أثبتت نجا عتها ولفاهتها اي تنمية التحصيل.

 -1-0خلا جو صيفي ياجع على اإلبداع والتعل الجيد.
 -9-0تطوير وتدريب التعليمي للمعلمين بما يناسب الطرا الحديثة والتعيرات المستمر اي
المناه والبرام الدراسية.

سابعا :أهـداف و وسائـل قيـاس التحصيـل الدراسـي :
-1أهداف قياس التحصيل الدراسي:
التحصيل

تتعدد األهداف التي يسعى لل من المعل والمتعل لتحقيقها من خالل ديا

الدراسي ،والتي يلون هذا األخير مفتاحا ومنعرجا حاسما اي تقرير ما يليق ،وأبر هذه
األهداف ما يلي:
 -8-8إملانية تقيي المتعلمين وبالتالي تقسيمه إلى اصول دراسية وإلى اعب ،ألن
مستوى تحصيل المتعل يعتبر مؤارا لتمدرسق اي اصل دراسي.
 -9-8تقرير نتيجة المتع ل من حي

االنتقال إلى صف دراسي أعلى من صفق الحالي أو

من حي الرسوب ،أو الفصل من المدرسة إذا استواى حقق من الرسوب.

(تيسير الدويك ،1999 ،ص. )02
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 -9-8تملين عملية ديا
تدري

التحصيل الدراسي من معراة النواحي التي يجب مراعاتها اي

البرام إعااة للمعلومات ،ودد تامل هذه النواحي المهارات واالتجاهات

النفسية والتي يجب تت امن مع ما يت تقديمق للمتعل .
 -8-8يملن اإلسفاد من التحصيل الدراسي عند انتقال المتعل من مؤسسة إلى أخرى
حتى يت وععق اي الصف المناسب.
 -8-8الودوف على نقاط القو والععف عند المتعلمين ،والعمل على عالق هذا الععف
واستدرالق اي الودت المناسب ،مع العل الخاء بالماد لحل ععف المتعل .
 -8-8يسمح التحصيل الدراسي للمتعل ب عاد صياغة األهداف التعليمية والتي ترتبط
بخصالء نمو المتعلمين ،آخذين بعين االعتبار ددراته و معاراه  ،وهذه األمور
يملن الحصول عليها من خالل تقوي آداهات المتعلمين.
 -8-8تعمل النتال
للمتعل من حي

المتحصل عليها اي عملية التحصيل الدراسي على ياد الدااعية
إعطاه النقاط والعالمات بعد إجراه االمتحانات ،االتعليا اإليجابي

أو السلبي على آداله يرتبط سيلولوجية التع ي ( .بوسنة محمود ،0221 ،ص . )91
 -4-8اإلرااد والتخطيط التربوي ،حي

يقو المتعل بالتخطيط السلي لدراستق إذا اختار

ما يناسب ددراتق واستعداداتق وال توجد

وسيلة تعرانا بهذه العوامل سوى

اإلختبارات التربوية والنفسية.
 -8-8الحصول على العالدات التخاذ درارات إدارية مختلفة ،إتجاه المعلمين ،ومنها
التردية ،واتخاذ إجراهات تحسيسية وتدريبية.
ويملن من خالل النقاط السابقة الذلر القول أن لعملية القيا

التحصيل الدراسي عد

أبعاد تربوية تتعلا بالمتعل والمعل ولذل الماد التعليمية والمنهاق الدراسي ،وبفعل هذه
العملية يملن للقالمين على العملية التربوية االعتماد عليها اي إعاد صياغة األهداف
التعليمية.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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التحصيـل الدراسـي

الفصـل الـرابـع
 - 0وسائل قياس التحصيل الدراسي:
مند العصور السابقة اهتمت التربية بقيا

مدى تحصيل المتعلمين من معلومات

وحقالا متبعة اي ذل وسالال وأساليب متنوعة ،وإن األساليب المختلفة المستخدمة اي ودتنا
الحاعر اي ديا

الت حصيل الدراسي دد مرت بعد مراحل تطويرية حتى وصلت إلى ما

هي عليق اآلن ،الانت االمتحانات المدرسية تعتمد أساسا على االختبارات الافوية حتى
نهاية النصف األول من القرن التاسع عار.
واي سنة  1921دا

هوراس

بحرلة تطوير التعلي العا مؤلدا على عرور استخدا

االمتحانات اللتابية التي تتس بالموعوعية بدال من االختبارات الافوية اي تقيي المتعلمين،
واي سنة  1962أعد المربي االنجلي ي

جورج فيشر

اختبار تحصيلي تحريري ،يتلون من عد مقايي

الذي لان ياعل منصب مدري أول
متدرجة وأمثلة ومواصفات متنوعة

يملن استخدامها اي تقيي جود الخط ،النحو ،التعبير ،الرياعيات ،وغيرها من المواد
الدراسية.

(صالح الدين عالم ،0222 ،ص )727

واي الواليات المتحد األمريلية ظهر أوال اختبار تحصيلي على يد
الحساب سنة  1929ث تبعق

قرونداك

حي

ستون

اختبار اي

أعد اختبار جود الخط لألطفال اي عا ،1929

ومع بداية  1912ظهرت عد دراسات تاير إلى عد ثبات الوسالل التي اتبعت من دبل
المدرسين اي تصحيح االمتحانات المدرسية ولان من نتال ذل توجيق الجهود إلى البح
عن إجراهات ألثر موعوعية اي إعداد االختبارات وإعطاه الدرجات للطالب.
إن تطور وت ايد الدراسات اي الحقل التربوي ،ملن من التحل ألثر اي وسالل
ديا

التحصيل الدراسي ،ومحاولة جعلها ألثر ددة ودياسا للمستوى التعليمي للمتعلمين،

ومن أه وسالل ديا

التحصيل الدراسي نذلر ما يلي:

 -1-0االدتبارات التحصيلية:
تعد االختبارات الحصيلية األسلوب الاالع اي مختلف المؤسسات التعليمية ،حي
يستخدمها المعلمون لقيا

ددرات الطلبة التحصيلية ولذا اي ترتيب المتعلمين وتحديد

النجاف والرسوب.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 894 -
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واي هذا الصدد يرى

التحصيـل الدراسـي

عطية األبرشي

":أن االمتحانات المدرسية هي تل االمتحانات التي تقو

بها المدرسة لمعراة مقدار ما استفاد المتعلمون من المواد التي درسوها لتدار ما يبدو
منه من ععف ،وتلون امتحانات اترية لل ثالثة أاهر أو ألثر ولذا امتحانات النقل اي
المدار

االبتدالية أو الثانوية ،وتلون افوية ،لتابية وعملية.

(محمد عطية األبرشي ،1997 ،ص . )761
لما يعرف االختبار التحصيلي لذل

بأنق إجراه منظ لتحديد وديا

ما تعلمق

المتعل (التلميذ) اي مختلف المراحل التعليمية المختلفة ،لما أنق يملن المعل من أداه ودفة
تقييمية موعوعية تساعده اي عملية التقوي باتخاذ القرارات التعليمية المناسبة ،وعلى هذا
األسا

يلون التقوي ج ها متلامال من العملية التعليمية ،بمعنى مساهمتق اي إجاد

التخطيط ،وعبط التنفيذ اي تقوي اإلنجا ات (محمد ملحم ،0221 ،ص. )277
ومن خالل ما تقد  ،ا ن االختبارات التحصيلية أدا يتملن بواسطتها المعل من ديا
مدى إستعاب التالميذ (المتعلمين) وتحصيله الدراسي ليقرر على أساسها تصنيف التالميذ
اي الدرجات المناسبة واتخاذ اإلجراهات المناسبة والماللمة لعملية التقوي  ،للوصول إلى
الهدف األسمى للعملية التعليمية وهو التحصيل الدراسي األاعل للمتعلمين.
 1-1-0أهمية االدتبارات التحصيلية:
اإلختبارات التحصيلية تساعد على:
 توعية المتعلمين بمدى تقدمه نحو األهداف التعليمية و ياد دااعيته . التنبؤ بتحصيل المتعلمين ومعراة ارء نجاحه اي المواد الدراسية. إتخاذ القرار نحو تصنيف وتوجيق المتعلمين نحو التخصء المناسب له . متابعة نمو المتعلمين ،والحل على مدى تلامل وامول هذا النمو. الحل على ااعلية التدري  ،وتطوير استراتيجياتق من خالل تحصيل المتعلمين لمنهدراسي معين ،ومن نتال التحصيل الدراسي يملن تطوير المنه الدراسي ولذا وسالل
المساعد من لتب ووسالل وأجه .
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التحصيـل الدراسـي

 استبقاه المعلومات لدى المتعلمين لفتر أطول عن طريا االختبارات من ودت آلخر. -إعال األولياه بمدى تقد أبناله دراسيا ،وبالتالي لسب ثقة الجماهير اي إدرا أهمية

التعلي المدرسي( .محمد السيد علي ،0220 ،ص . )226
ويبدو من خالل ما ت ذلره أن وظيفة االختبارات التحصيلية ألبر من لونها أدا
لتقيي التالميذ (المتعلمين) لما أنها ألبر من لونها معيارا النتقال المتعلمين من صف
دراسي آلخر  ،بل هي وسيلة ذات أبعاد لثير ترتبط ارتباطا وثيقا باألهداف العامة للعملية
التربوية.
 0-1-0أنواع االدتبارات التحصيلية:
تاير الدراسات إلى وجود عد أنواع من االختبارات التحصيلية نذلر أهمها:
أ-االدتبارات الشفوية :تعتبر من أدد أنواع االختبارات التحصيلية اي العال  ،حي
استخدمت لمجموعة من األسللة غير اللتابية يوجهها المعل للمتعل لقيا

مدى تعلمق

والتسابق واهمق ومدى ددرتق على معالجة الموادف المتجدد  ،إعااة إلى تقيي المهارات
الافوية لدى المتعل على التعبير ،واي التعرف على سمات معينة تتعلا باخصية المتعل
لالجرأ والاجاعة األدبية أثناه تقدي اإلجابات.
تحصيل

ب-االدتبارات الكتابية (التحريرية) :وهي النوع الذي يستخد أساسا لقيا

المتعلمين اي نهاية لل ثالثي دراسي أو اي نهاية المستويات الدراسية أو اي امتحانات النقل
ولذا الاهاد العامة( .محمد عطية األبرشي ،ص. )761
ويعتمد هذا النوع من االختبارات على تقدي أسللة للمتعلمين تلون اإلجابة عنها
بطريقة لتابية ،ومن خالل هذا النوع من االختبارات يتملن المعل من تقيي وديا

مستوى

التلميذ ومستوى المعارف والمعلومات التي يتلقاها داخل الفصل الدراسي لما أنها تلاف
عن جوانب الفه واالستدعاه والتذلر.
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الفصـل الـرابـع
 0-0االدتبارات الموضوعية:
تبنى هذه االختبارات على أسا

سليمة ومنطقية تستبعد الذاتية تحاول معراة مدى

اه المتعل للمعلومات التي حصل عليها ،لذا وجب االعتناه بهذه االختبارات حتى تملننا
من الحصول على بيانات صحيحة ودديقة على مدى تقد التحصيل الدراسي للمتعل .

(فادر عاقل ،1991 ،ص . )762
وناير إلى أن العال

دوز

هو الذي أطلا عليها صفة الموعوعية ألن تخرق عن

رأي المصحح و تتدخل ايها ذاتيتق ،لما أنها تتناسب مع جميع التالميذ من ناحية الفروا
الفردية ،وتحقا جميع األهداف التي وععت من

أجلها( .نبيل عبد الهادي ،1999 ،ص . )17

ومن خالل ما سبا ا ن اإلختبارات الموعوعية تستبعد ذاتية و تأويل المصحح،
و يملن تطبيقها على لل المتعلمين رغ الفرودات الفردية ،و من بين اإلختبارات
الموعوعية نذلر ما يلي:
 1-0-0اإلدتبار المتعدد اإلدتيار
هو اإلختبار الذي تعطى ايق للمتعل عد بدالل لإلجابة ،إذ يلون ثالثة أو أربعة،
و تاير الدراسات إلى أن أاعل هذه األسللة التي تحتوي على أربعة بدالل ،و يجب أن
تمتا بالددة و الوعوف.

(نبيل عبد الهادي ،1999 ،ص . )19

وتلون اإلجابة بوعع عالمة أما الجواب الصحيح (المختار) ،مع أن طريقة إختيار اإلجابة
الصحيحة ،يملن أن تلون ب ختيار اإلجابات الصحيحة من بين اإلجابات الخاطلة ،و هذا ما
يعرف باس البح عن الصواب.
أو تلون باختيار اإلجابة األلثر أهمية ودو من بين إجابات للها صحيحة ،و للنها
متفاوتة األهمية و القو واقا لمعيار موعوعي ت اإلتفاا عليق أثناه الدراسة مع المتعلمين،
و يعرف هذا النوع باس البح عن

األهمية( .أحمد علي مدكور ،1991 ،ص . )270
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الفصـل الـرابـع
 0-0-0إدتبار الصواب و الدطأ :

و هو عبار عن مجموعة من العبارات القصير تتعمن حقالا معينة ،يطلب ايها
من المتعل أن يعع عالمة صحيح أما اإلجابة الصحيحة ،و عالمة خاطئ أما اإلجابة
الخاطلة ،و أثناه التصحيح تنال اإلجابة الصحيحة درجة و تخص من المتعل درجة إذا
أخطأ( .عبد اللطيف إبراهيم ،1992 ،ص . )619

 7-0-0إدتبـار التكميـل :
و اي هذا اإلختبار يقد للمتعل نء محذواة بع

للماتق واا نظا معين ث يللف

بمله الفراغات التي أحدثها حذف الللمات ،و يحصل المتعل على درجة اي حالة مله
الفراغ و مجموع اإلجابات الصحيحة يساوي درجة المتعل .
ومن أه ممي ات هذا اإلختبار أنق يعطي ددرا لبيرا من المحتوى ،لما أنق يقي
ددرات لثير و متنوعة نسبيا ،مثل القدر على التذلر و الفه و التطبيا و األستنتاق
و إدرا العالدات.
 2-0-0إدتبـار النسبـة :
و ايق يعطى المتعل دالمتين ،و يطلب إليق نسبة و ربط ما اي القالمة االولى بما
يناسبق اي القالمة الثانية ،ومثال على ذل  :إنسب لل دول من األدوال الموجود اي القالمة
الثانية إلى عال من العلماه المذلورين اي القالمة األولى
باالـوف

التعل هو الربـط

لولـر

التبصـر أسـا

ثروندايـ

اللال هو النظـا اإلستاـاري الثاني

اي التعليـ

(نور الدين جبالي ،1991 ،ص . )007
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 7-0اإلدتبارات األدائية (العملية)
و هي نوع اإلختبارات الذي يرمي إلى ديا

أداه المتعل و ما ايق من اعل و إنتاق،

لما تعرف بانها ذل النوع من اإلختبارات الذي يعنى بمتطلبات المهار .

(نادر فهمي الزيود ،1999 ،ص . )021
و تستخد اإلختبارات األدبية اي عد مجاالت أهمها:
 العلو الفي يالية ،و الطبيعة و علو األحياه حي تستخد التجارب. برام التعلي المهني مثل تعل الحاسوب و تصحيح البرام و الطباعة. تعل اللعات ،و استخدا مختبرات اللعات اي تدريب المتعلمين على اللفظ و النطاالصحيح.

(نبيل عبد الهادي ،1991 ،ص . )11

و تبدو اعالية اإلختبارات األدبية اي لونها تملن المتعل من التعرف على مهارات
األداه الفعلي اي الموادف التي يتعر

لها ،مع العل أن إختبارات األداه تنقس إلى:

 1-7-0إدتبار المطاباـة
يتعمن عد أنواع من الموادف اإلختيارية التي تقد

مختلف الدرجات من الوادعية

اأحيانا ما يسأل المعل عن تعريف آلة أو دطعة من جها ث ياير إلى وظالفها و اوالدها
أو اإلستماع إلى صوت آلة معطلة ،ومن الصوت يجد المتعل سبب العطل و يقترف
الخطوات المناسبة إلصالحق.
 0-7-0إدتبار اآلداء المالـد :
و يتطلب هذا االختبار التأليد على خطوات معينة ،ايتودع من المتعل أداه و تقليد
نف

الحرلات.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 889 -

التحصيـل الدراسـي
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 7-7-0إدتبار عينـة العمـل :

يعتبر هذا النوع من اإلختبارات تجسيد األعلى درجات الوادعة ،اهو يتطلب من
المتعل أداه واجبات وادعية ممثلة لألداه الللي الذي يخعع للقيا  ،و تتعمن عينة
الواجبات معظ عناصر األداه الللي ،و تؤدى تحت عبط ومرادبة
(محمد رضا البغدادي ،1999 ،ص ص . )020-199

دالصــة
إن التطرا اي هذا الفصل للمتعير التابع اي دراستنا هذه ،يسهل علينا معراتق ألثر،
ولذا مختلف العوامل المؤثر ايق ،االتحصيل الدراسي لما رأينا هو من أه العمليات
التربوية واألهداف السامية التي تنادها مختلف األنظمة التربوية العالمية التي تسعى
للوصول إلى مستوى تحصيل دراسي أاعل مستعملة اي ذل

لل الوسالل المادية

و المعنوية.
و التحصععيل الدراسععي لععي

مؤاععرا علععى دععدرات المععتعل اقععط ،بععل دليععل علععى لفععاه

المنظومة التربوية للل بداية معن العذين أاعراوا علعى بنعاه المنعاه الدراسعية و وصعوال إلعى
غراة القس و ما تحتويق من مختلف األطراف من المعل ولفاهتق و طريقة التعدري

و معدى

نجععا عته عا ،ولععذا المعراععة مععن حي ع تناسععبها مععع المسععتوى العقلععي والنفسععي و االجتمععاعي
للمتعل .
و ناععير هنععا إلععى تععداخل و تفاعععل عععد عوامععل ذاتيععة وموعععوعية واجتماعيععة أسععرية
ومدرسية تؤثر باعلل مبااعر علعى عمليعة التحصعيل الدراسعي وجميعهعا يهعدف إلعى محاولعة
القيا

المعراعي و التحصعيلي لعدى المعتعل و اهع التطعورات التعي تطعرأ عليعق نتيجعة العتعل ،

ايقو الماراون على العملية التعليمية بتع يع اإليجابيعات و تعدار السعلبيات التعي دعد تعؤدي
إلى الفال الدراسي وععف التحصيل.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 888 -

الفصـل الـرابـع

التحصيـل الدراسـي

إن عملية التحصيل الدراسي هي ثمعر لعل المجهعودات المبذولعة معن طعرف األنظمعة
التربوية المختلفة التي تهت بتواير الوسالل المادية ،الفي يقية ،العوامل المدرسعية ،و العوامعل
التي تؤثر على عملية التحصيل الدراسي الذي يبقى هو أسمى أهداف المنظومة التربوية.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 888 -

الفصل الخامس  :التفاعل االجتماعي
تمهيد
أوال :مدخل إلى مفهوم التفاعل اإلجتماعي
 -1مفهوم التفاعل اإلجتماعي
 -2التفاعل اإلجتماعي من منظور التحليل النفسي -إجتماعي
 -3تعريف التفاعل اإلجتماعي
ثانيا :أهمية التفاعل اإلجتماعي ووسائله
 -1أهمية التفاعل اإلجتماعي
 -2وسائل التفاعل اإلجتماعي
ثالثا :أهداف التفاعل اإلجتماعي وخصائصه
 -1أهداف التفاعل اإلجتماعي
 -2خصائص التفاعل اإلجتماعي
رابعا :أسس التفاعل اإلجتماعي وشروطه
 -1أسس التفاعل اإلجتماعي
 -2شروط التفاعل اإلجتماعي
خامس :مستويات التفاعل اإلجتماعي وميكانيزماته
 -1مستويات التفاعل اإلجتماعي
 -2ميكانيزمات التفاعل اإلجتماعي
سادسا :تفسيرات نظرية للتفاعل اإلجتماعي
 -1التفاعلية الرمزية (هربرت ميد)
 -2نظرية الدور

-3نظرية التمثيل المسرحي (أرفن كوفمن)
-4اإلتجاه السلوكي والتفاعل اإلجتماعي
سابعا :عمليات التفاعل اإلجتماعي
 -1التعاون
 -2التنافس
 -3الصراع
-4التكيف
ثامنا :التفاعل اإلجتماعي المدرسي والعالقات اإلجتماعية
 -1التداخل بين التفاعل اإلجتماعي والعالقات اإلجتماعية
 -2العالقات اإلجتماعية داخل المدرسة الثانوية
-3التفاعل التربوي داخل المدرسة الثانوية
خالصــة

الفصـل الخامس

التفاعل االجتماعي

تمهــيد :
يشكل األفراد في المجتمع منطومة إجتماعية ،تتشابك بينهم العالقات اإلجتماعية التي
تعزز تواجدهم مع بعضهم بعضا ،وتنطلق العالقة اإلجتماعية من عالقة ثنائية بين فردينن
وتمتد حتى تشمل غالبية أفراد المجتمع ،وكلما ازداد عدد أفرد المجتمع تشابكت وتعقدت
العالقات اإلجتماعية ،ويتجلى التفاعل اإلجتماعي القائم على التأثير والتأثر في سلوك
األفراد ويسعى الفرد جاهدا ألن يكون سلوكه موافقا لقيم ومعتقدات المجتمع ،ونتيجة نشوء
التفاعالت اإلجتماعية تنشأ العمليات بين األفراد مما ينعكس إيجابا على تماسك الجماعات،
ومن مظاهر التفاعل اإلجتماعي نجد التعاون الذي يشترك فيه فردان أو مجموعة أفراد
لتحقيق هدف معينن والتنافس الذي يحدث بين طرفين يحاول كل منهما تحقيق مصلحته
الخاصة ،كما أننا نجد الصراع الذي يوجد بين قونين متكافئتين حول أمر يقع بين األخذ
والرد ،وأخيرا نجد التكيف أو التالؤم والتأقلم مع أي وضع إجتماعي جديد.
وفي هذا الفصل سنتطرق للتفاعل اإلجتماعين المتغير المستقل في بحثنا من حيث
مفهومه وتعريفه ،أهميته ووسائطه ( وسائله ،أهدافه وخصائصه واألسس التي يقوم عليها
ومستوياته وميكانيزماته.
ثم نعرض بعض التفسيرات النظرية لعملية التفاعل اإلجتماعي ،نضرية ميد
"التفاعلية الرمزية" واإلتجاه السلوكي (سكز ،نيوكمب  ،ميلز) ،ثم نتحدث بشيء من
التفصيل على عمليات التفاعل اإلجتماعي (التعاون ،التنافس ،الصراع ،التكيف) ،ثم نختتم
هذا الفصل بعنصر مهم جدا وهو التفاعل اإلجتماعي والعالقات اإلجتماعية داخل المدرسة
الثانوية  ،وفيه نتطرق للعالقات اإلجتماعية للمتعلم مع باقي عناصر البيئة اإلجتماعية،
وهذه العالقات اإلجتماعية المدرسية ،وعالقاتها بالتحصيل الدراسي هي الفرضيات التي
بنيت عليها دراستنا.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 111 -

التفاعل االجتماعي

الفصـل الخامس

أوال :مدخل إلى مفهوم التنفاعل اإلجتماعي
يعد التفاعل اإلجتماعي مفهوما أساسيا في علم النفس اإلجتماعي وأهم عناصر
العالقات اإلجتماعية ،ويتضمن مجموعة من توقعات من جانب كل فرد من أطراف
التفاعل ،كذلك يتضمن إدراك الدور اإلجتماعي وسلوك الفرد في ضوء المعايير اإلجتماعية
التي تحدد دوره اإلجتماعي وأدوار

اآلخرين( .علي أسعد وطفة ،2000 ،ص . )20

 -1مفهوم التفاعل اإلجتماعي:
أولى عالقات اإلنسان هي عالقته بذاته ،فإما أن يتقبلها ويعمل جادا لبنائها وتنميتها
أو يرفضها ويعمل بسلبية شديدة إتجاهها فيحاول إبعادها عن الديناميكيات الفعالة في أحداث
حياته ،ويرفض من ثم مشاعره ورغباته ،مما يجعل اآلخرين يعاملونه بالسلبية نفسها التي
يعامل بها ذاته األمر الذي يؤثر عليه في حياته الشخصية واإلجتماعية.
والتفاعل اإلجتماعي هو إحداى المهارات التي على الفرد إتقانها من أجل التعايش مع
أفراد المجتمع الذي ينتمي إليه ،فالمجتمع يسند إليه أدوارا متعددة ومتباينة قد ينجح أو يفشل
بدرجات متفاوتة في أدائها ،وذلك حسب عدد من المتغيرات مثل جنس الفرد ،مكانته
اإلجتماعية ،قدراته الذاتية ،والمهارات اإلجتماعية التي يمتلكها ،كذلك حسب طبيعة
المواقف.
وتتمثل األنماط السلوكية التي تدل على التفاعل اإلجتماعي داخل الجماعة في ردود
الفعل اإليجابية التي تظهر من خالل التكافل والتماسك والتعاون مع أعضاء المجموعة،
وفي ردود الفعل السلبية من خالل اإلختالف ورفض آراء األفراد ،واإلنسحاب من المواقف
والتفاعالت اإليجابية ،او الخصومة والصراع مع األخرين.
يعد التفاعل اإلجتماعي بشكل عام نوعا من المؤثرات واإلستجابات ،وفي العلوم
االجتماعية يشير إلى سلسلة من المؤثرات واإلستجابات ينتج عنها تغيير في األطراف
الداخلية فيما كانت عليه عند البداية ،والتفاعل اإلجتماعي ال يؤثر في األفراد فحسب بل
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 111 -

التفاعل االجتماعي

الفصـل الخامس

يؤثر كذلك في القائمين على البرامج أنفسهم بحيث يؤدي ذلك إلى تعديل طريقة عملهم مع
تحسين سلوكهم تبعا لإلستجابات التي يستجيب لها األفراد.

(الشناوي ،وآخرون ،2001 ،ص . )56

لذا تعددت وتباينت إستخدامات التفاعل اإلجتماعي فهو مثال:
* يستخدم كعملية ( :)Processألنه يتضمن نوعا من النشاط الذي تستثيره حاجات معينة عند
اإلنسان كالحاجة لإلنتماء ،الحاجة للحب ،والحاجة للتقدير والنجاح.
*وهو حالة ( :)Stateألنه يستخدم في اإلشارة إلى النتيجة النهائية التي يترتب عليها تحقيق
هذه الحاجات عند اإلنسان.
* وهو مجموعة من الخصائص ( :)Traitsالتي هي نوع من اإلستعدادات الثابتة مسبيا،
تميز إستجابات الفرد في سلوكه اإلجتماعي ،التي تدعى بالسمات التفاعلية والسمات األولية
لإلستجابات الشخصية

المتبادلة( .كريش ،وآخرون ،1790 ،ص. )220

وهو سلوك ظاهر ( :)Overtألنه يحوي التعبير اللفظي والحركات واإليماعات ،وهو
سلوك باطن ( :)Covertألنه يتضمن العمليات العقلية األساسية كاإلدارة ،التذكر ،التفكير،
التخيل وجميع العمليات النفسية

األخرى( .غنيم ،1791 ،ص)25

إن التفاعل كلمة مستعارة من العلوم الطبيعية التي تعني التأثير المتبادل بين
عنصرين أو أكثر ،ونتيجة لإلتصال المباشر والتأثير المتبادل بين هذه العناصر يتم
الحصول على ناتج التفاعل يمثل مركبا له من الخصائص والصفات ما يجعله مختلفا عن
العناصر المتفاعلة.
لكن يتضمن مفاهيم ومعايير وأهداف ،فالفرد حين يستجيب لموقف إنسانس إنما
يستجيب لمعنى معين يتضمهه هذا الموقف بعناصره

المختلفة( .يونس ،ب ت ،ص . )227

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 121 -

التفاعل االجتماعي

الفصـل الخامس
 -2التفاعل اإلجتماعي من منظور التحليل النفسي -إجتماعي:

للتفاعل اإلجتماعي منظوران في التحليل النفس -إجتماعي ،في المنظور األول ترى
الجماعة اإلنسانسة الصغيرة كمجتمع مصغر :ونجد فيها ظاهرات مجتمعية أساسية مثل
دوران المعلومات ،وممارسة السلطة ،وأعراف مقاومة للتغيير ،والمفاوضات والضغوط،
والتوتر بين المنفعة العامة وإشباع الرغبات الفردية ،والنزاع بين ضرورات التنطيم وحماية
الخصوصية الفردية والتلقائية المبدعة ،والمعايير ،والرموز ،والمعتقدات ،واللغة المشتركة،
والتردد بين التسامح والنبذ بخصوص المنشقين ،والتنافر بين الشخصيات البارزة ،وعالقة
القوة المتقبلة حول موضوع (:الغالبية -األقلية -اإلجتماع.)...
أما المنطور الثاني فيرى أن الجماعة اإلنسانية الصغيرة هي أيضا لقاء بين
أشخاص ،وعالقاتهم يزدهر فيها تجانس وتعارض الطبع ،وترى

كاين هورني

(  :) k.Horneأن

الفرد يعتمد أساليب ثالثة في سبيل تحقيق التوافق مع اآلخرين ،حيث قد يتحرك نحو
اآلخرين ،أو بعيدا عنهم أ ضدهم ،قد يتحرك نحوهم للحصول على الحب والرعاية واألمن،
وعندما يفقد الشعور باألمن قد يتحرك ضد لألخرين ،فيلجأ إلى العدوان إنتقاما لنفسه وردا
على من رفضوه ،وقد يلجا إلى العدوان إنتقاما لنفسه وردا على من رفضوه ،وقد يصبح
مستسلما خنوعا مستجدي ا للحب الذي افتقده ،فينعزل ويتحرك بعيدا عن اآلخرين ،وعندما
تحقق بعض هذه األساليب أهدافه ،فإنها تميل إلى أن تثبت وتصبح سمة من السمات
شخصيته ،أو حاجة من الحاجات المحركة للسلوك لديه ،وعلى الفرد تحقيق التوازن
والتكامل بين هذه اإلتجاهات

الثالثة( .عبد هللا محمد ،2001 ،ص ص. )5 ، 6

 - 3تعريف التفاعـل اإلجتماعـي:
 -يعرف

سواسون

التفاعل اإلجتماعي بأنه العملية التي يرتبط بهما أعضاء الجماعة بعضهم

مع بعض عقليا ودافعيا وفي الحاجات والرغبات والوسائل والغايات والمعارف وما شابه
ذلك.

(خليل المعايظة ،2009 ،ص . )115

وتعتبر كذلك العملية المتبادلة بين طرفين إجتماعيين ،فردين أو جماعتين صغيرتين،
أو فرد و جماعة صغيرة أو كبيرة في موقف أو وسط إجتماعي معين ،بحيث يكون أحدهما
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 121 -

التفاعل االجتماعي

الفصـل الخامس

منبها أو مثيرا لسلوك الطرف اآلخر و يجري هذا التفاعل عادة عبر وسيط معين
(لغة ،أعمال ،أشياء) و يتم خالل ذلك تبادل رسائل معينة ترتبط بغاية أو هدف محدد.
(جودت بن جابر ،2000 ،ص . )111

ويعرفه (سعد جالل) بأنه ":عالقة متبادلة بين فردين أو أكثر يتوقف سلوك أحدهما على
سلوك اآلخر كفردين أو يتوقف سلوك كالمنهما على سلوك اآلخرين ،إذا كانوا أكثر من
إثنين ،والتفاعل االجتماعي عملية إتصال يؤدي إلى التأثير في أفعال الغير ووجهات
نظرهم.

(صالح الدين شروخ ،2000 ،ص . )00

ويعرفه

أوتاواي ()1790

بأنه ":االسم الذي يطلق على أي عالقة تحدث بين األشخاص

في مجموعات أو بين المجموعات بعضها ببعض باعتبارها وحدات اجتماعية.
(أوتاواي ،1790 ،ص )57

ويعرفه

أوبنك

بأنه ":قوة العمل الجماعي الداخلية كما يراها الذين يساهمون فيها.

(مينرونوف ،1790 ،ص . )57

ويعرفه

كولب وولسن

في معنيين أولهما ":إنه ما يحدث عندما يوضع شخصان أو

جماعتان على إتصال فيما بينهما ،و يحدث تغيير في سلوكهما.
و ثانيهما ":هو التأثير المتبادل بين األفراد ،أو القوى االجتماعية ،ففي الوسط االجتماعي
يحدث التأثير المتبادل ،و هذا يعد تفاعال اجتماعية.
و يعرفه

النجيحي ()1795

(مدكور ،1796 ،ص . )156

بأنه ":عبارة عن العالقات االجتماعية بجميع أنواعها التي

تكون قائمة بوظيفته ا ،أي العالقات االجتماعية الديناميكية بجميع أنواعها سواء أكانت هذه
العالقات بين فرد و آخر ،أم جماعة و آخرى ،أو بين فرد و
و يعرفه

بدوي ()1799

جماعة(.النجيحي ،1795 ،ص .)205

بأنه ":السلوك اإلرتباطي الذي يقوم بين فرد و آخر ،و بين

مجموعة من األفراد في مواقف إجتماعية مختلفة ،أي أن التفاعل االجتماعي في أوسع
معاينة هو تأثر الشخص بأفعال و آراء غيره و تأثيرهم فيهم بمعنى أن هناك تأثرا و تأثيرا
وفعال و إنفعاال في أي موقف إنساني.
ويعرفه

حلمي

(بدوي أحمد زكي ،1795 ،ص . )185

بأنه ":التقاء سلوك شخص مع شخص آخر ،يكون سلوك كل منهما

إستجابة لسلوك اآلخر ،و منبها لهذا السلوك في الوقت

نفسه (.حلمي منيرة ،1798 ،ص . )210

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 122 -

الفصـل الخامس
ويعرفه

عبد الرحيم

التفاعل االجتماعي
بأنه ":يستخدم لإلشارة إلى التأثير المتبادل بين طرفين (فردين ،او

جماعتين صغيرتين ،أو فرد و جماعة صغيرة أو كبيرة) يؤثر كل منهما في سلوك اآلخر.

(عبد الرحيم ،1781 ،ص . )15
و من خالل كل التعاريف يظهر أن التفاعل االجتماعي ،هو العالقات االجتماعية
التي تتشكل نتيجة وجود أفراد متجانسين ،والهدف المشترك ،ورغم اختالفاتهم الطبقية
واالجتماعية فإن تفاعلهم حول المادة التعليمية ،وحاصل التفاعل فيما بينهم تتكون العمليات
االجتماعية كالتنافس بوجهيه اإليجابي والسلبي ،والتعاون بتحقيق اإلنسجام ،والصراع،
والتكيف كحل للصراع ،وسير العملية التربوية ،وإعادة التفاعل االجتماعي حول المادة
التعليمية وما يتعلق بها.
ونقصد بالتفاعل االجتماعي طبيعة العالقات النفسو اجتماعية الموجودة بين المتعلم
(محور العملية التعليمية) ،وباقي عناصر البيئة المدرسية (المعلم ،اإلدارة ،مستشار التوجيه
واإلرشاد المدرسي ،الزمالء "مجموعة األقران").
وتظهر من خالل السلوك (المثير ،االستجابة) ،فإن كانت هذه العالقات مبنية على
االحترام و التقدير والتعاون تر فع من دافعية المتعلم نحو التعلم و بالتالي تحقيق مستوى
تحصيلي افضل ،وإن ساد هذه العالقات التوتر و الصراع أدت إلى نفور المتعلم ،و بالتالي
تؤثر سلبا على تحصيله الدراسي.
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ثانيا :أهمية التفاعل اإلجتماعي ووسائله
 -1أهمية التفاعل اإلجتماعي :تنبع أهمية التفاعل االجتماعي من كونه أساسا لعملية التنشئة
االجتماعية ،حيث يتعلم الفرد و الجماعة أنماط السلوك المتنوعة ،و االتجاهات التي تنظم
العالقات بين األفراد و جماعات المجتمع الواحد في إطار القيم السائدة ،و الثقافة و التقاليد
االجتماعية المتعارف عليها.
فوجود الفرد ضمن إطار إجتماعي يجعل سلوكه منظما وفقا ألطر المجتمع و قيمه
السائدة ،مما يؤدي إلى تنوع ورقي سلوكه ،بإنشائه للعالقات االجتماعية مع اآلخرين ،و
يتعزز التفاعل االجتماعي إذا أقيمت العالقات االجتماعية على أساس المحبة و االحترام و
التعاون.

 -2وسائل التفاعل اإلجتماعي :وسائل التفاعل االجتماعي تشمل نوعين هما:
الوسائط اللفظية :و تضم الكالم المحكي في نظاق اللغة المستخدمة من ( إلقاء معلومات أو
أفكار ،مدح أو ثناء ،إعطاء تعليمات ،طرح أسئلة ،نقد أو هجاء ،شرح...الخ) ،و يتأثر هذا
الوسيط بالصورة و النبرة و السرعة ،الصمت ،اإلصغاء ،األلفاظ ،المعاني و األفكار،
إضافة إلى المناخ المادي و النفسي السائدين ،و فرص التبادل و التفاعل.
الوسائط غير اللفظية :تضم كل ما هو غير لفظي ،و تشكل مثيرا أو منبها إلستجابات
سلوكية مختلفة تسهم في إحداث عملية التفاعل االجتماعي و تبسطها (حركات الجسم
و األطراف ،اإليماءات بالجسم و الرأس و اليدين ،تعابير الوجه ،المالبس و األلوان،
األصوات غير الكالمية ،اإلقتراب و اإلبتعاد ،المالمسة الجسدية ،إستعمال األدوات
و األجهزة ،و أساليب الجلوس و الوقوف) ،و تختلف دالالت وقيمة هذه الوسائط بالنسبة
لعمليات التف اعل االجتماعي و نتائجها من ثقافة ألخرى ،ومن جماعة ألخرى ،و من فرد
آلخر.
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ثالثا :أهداف التنفاعل اإلجتماعي وخصائصه
 -1أهداف التفاعل اإلجتماعي :يحقق التفاعل االجتماعي بين األفراد مجموعة من األهداف
أهمها:
أ -ييسر التفاعل االجتماعي تحقيق أهداف الجماعة و يحدد طرائق إشباع الحاجات.
ب -يتعلم الفرد و الجماعة بواسطته أنماط السلوك المتنوعة و االتجاهات التي تنظم العالقات
بين أفراد و جماعات المجتمع في إطار القيم السائدة و الثقافة و التقاليد االجتماعية
المتعارف عليها.
ت -يساعد على تقييم الذات و اآلخرين بصورة مستمرة.
ث -يساعد الت فاعل على تحقيق الذات ،و يحقق وطأة الشعور بالضيق ،فكثيرا ما تؤدي
العزلة إلى اإلصابة باألمراض النفسية.
ج -يساعد التفاعل االجتماعي على التنشئة االجتماعية لألفراد ،و غرس الخصائص
المشتركة بينهم.

(جابر ،2000 ،ص . )110

 -2خصائص التفاعل اإلجتماعي :يتميز التفاعل االجتماعي بمجموعة من الخصائص نذكر
منها:
أ -يعد التفاعل االجتماعي وسيلة اتصال بين أفراد المجموعة لتبادل األفكار.
ب -إن لكل فعل رد فعل مما يؤدي إلى حدوث التفاعل االجتماعي بين األفراد.
ت -عندما يقوم الفرد داخل المجموعة بسلوكيات و أداء معين فإنه يتوقع حدوث إستجابة
معينة بين أفراد الجماعية إما إيجابية أو سلبية.
ث -التفاعل بين أفراد المجموعة يؤدي إلى ظهور القيادات و بروز القدرات و المهارات
الفردية.
ج -إن تفاعل الجماعة مع بعضها البعض يعطيها حجما أكبر من تفاعل األعضاء و حدهم
دون الجماعة.
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ح -إلى جانب ما تقدم فإن من خصائص االجتماعي توتر العالقات االجتماعية بين األفراد
المتفاعلين مما يؤدي إلى تقارب القوى بين أفراد الجماعة.

(المنسي ،1778 ،ص . )16

رابعا :أسس التفاعل اإلجتماعي وشروطه
-1أسس التفاعل اإلجتماعي :يقوم التفاعل االجتماعي على األسس أو المحددات التالية:
 1-1اإلتصال :ال يمكن بطبيعة الحال ان يتحقق تفاعل اجتماعي بين فردين دون أن يتم
االتصال بينهما ،عن طريق استعمال الوسائط اللفظية (اللغة المحكية) أو بإستخدام وسائط
غير لفظية ،تكون مثيرا إلستجابات حركية كاإليحاءات و اإلشارات و اإليماءات،...
فاإلتصال بسبله المتعددة يساعد على وحدة الفكر ،و التوصل إلى السلوك التعاوني.
(عالوي ،1778 ،ص . )19

إن اال تصال تعبير عن العالقات بين األفراد ،و يعني نقل فكرة معينة أو معنى محدد
في ذهن شخص ما إلى ذهن شخص آخر أو مجموعة من األشخاص ،و عن طريق عملية
اإلتصال يحدث التفاعل االجتماعي بين األفراد ،و عملية اإلتصال ال يمكن أن تحدث أو
تتحقق لذاتها ،و لكنها تحدث من حيث هي أساس عملية التفاعل االجتماعي حيث يستحيل
فهم و دراسة عملية التفاعل في أية جماعة دون التعرف على عملية اإلتصال بين أفرادها.
(فوزي أحمد أمين ،2001 ،ص . )18

 2-1التوقع :هو إتجاه عقلي و إستعداد لإلستجابة لمنبه في عملية التفاعل االجتماعي ،حيث
يصاغ سلوك اإلنسان وفق ما يتوقعه من رد فعل اآلخرين ،فهو عندما يقوم بأداء معين
يضع في إعتباره عدة توقعات إلستجابات اآلخرين ،كالرفض او القبول و الثواب أو
العقاب ،ثم يقيم تصرفاته ،و يكيف سلوكه طبقا لهذه التوقعات.

(بهجت ،1786 ،ص . )129

و إن كان التوقع هو المحدد للسلوك ،فهو عامل هام في تقييمه ،ذلك أن تقييم السلوك
يتم على أساس التوقع ،فسلوك الفرد في الجماعة يقيمه ذاتيا من خالل ما يتوقعه عن طريق
استقبال اآلخرين له ،سواء أكان هذا السلوك حركيا أم إجتماعيا.
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و يبنى التوقع على الخبرات السابقة ،أو على القياس بالنسبة إلى أحداث مشابهة،
و يعد وضوح التوقعات أمرا الزما و ضروريا لتنظيم السلوك االجتماعي في أثناء عمليات
التفاعل ،كما يؤدي غموضها إلى جعل عملية التالئم مع سلوك اآلخرين أمرا صعبا يؤدي
إلى الشعور بالعجز عن اإلستمرار في إنجاز السلوك المناسب.

(مرعي توفيق ،1780 ،ص . )126

 1-1إدراك الدور و تمثيله :لكل فرد دور يقوم به ،و هذا الدور يفسر من خالل السلوك،
فسلوك الفرد يفسر من خالل قيامه باألدوار االجتماعية المختلفة أثناء تفاعله مع اآلخرين
طبقا لخبرته التي اكتسبها و عالقته االجتماعية ،فالتعامل بين األفراد يتحدد وفقا لألدوار
المختلفة التي يقومون بها.

(الشناوي ،مرجع سابق ،ص . )90

و لما كانت مواقف التفاعل االجتماعي الذي يلعب الفرد فيها أدوارا تتضمن شخصية
أو أكثر تستلزم إجادة الفرد لدوره و القدرة على تصور دور اآلخرين ،أو القدرة على القيام
به في داخل نفسه بالنسبة لدوره ،مما قد نعبر عنه بالعبارة ":محاولتنا وضع أنفسنا مكان
الغير.

(جالل ،1780 ،ص . )122

و يساعد انسجام الجماعة و تماسكها أن يكون لكل فرد في الجماعة دور يؤديه مع
قدرته على تمثيل أدوار اآلخرين داخليا ،يساعد ذلك على إدراك عملية التوقع السابق
ذكرها.
إذ أن الشخص الذي يقوم بنشاط في الجماعة و يعجز عن توقع أفعال اآلخرين،
لعجزه عن إدراك أدوارهم و عالقة دوره بدورهم لن يتمكن من تعديل سلوكه ليجعله متفقا
مع معايير

الجماعة( .عالوي ،مرجع سابق ،ص . )18

 0-1الرموز الداللة :يتم االتصال و التوقع و لعب األدوار بفاعلية عن طريق الرموز ذات
الداللة المشتركة لدى أفراد الجماعة كاللغة وتعبيرات الوجه واليد وما إلى ذلك.

(فوزي ،مرجع

سابق ،ص . )01
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و تؤدي كل هذه األساليب إلى إدراك مشترك بين أفراد الجماعة ووحدة الفكر و
األهداف ،فيسيرون في التفكير و التنفيذ في إتجاه واحد.
و يشير

يونغ )(Young

(جالل ،مرجع سابق ،ص . )122

إلى أن اإلنسان يعيش في عالم من الرموز ،هي شكل من

أشكال التعبير عن األفكار و المشاعر التي بداخلها ،و من خاللها نستطيع أن نعبر عن
حبرتنا( .الشناوي ،مرجع سابق ،ص . )90
 6-1التقويم لسلوك الفرد و اآلخرين :أي تقويم الفرد لسلوك اآلخرين من ناحية أفعالهم
و دوافعهم و اإلشباعات التي يتوصل إليهاالفرد من تفاعله معهم ،و يقوم سلوكهم حسب قيم
و معايير و معتقدات المجتمع.
* و هناك ثالثة تكوينات لعناصر موقف التفاعل االجتماعي و هي:
 التكوين الثنائي :و هو تكوين عالقة بين فردين يؤثر كل منهما في سلوك اآلخر ،كعالقةالصديقين أو الزوجين ،عالقة المعلم بالمتعلم.
 التكوين الفردي الجماعي :و هو تكوين عالقة بين فرد و جماعة و يؤثر كل منهما فيسلوك اآلخر ،كعالقة األب باسرته أو المعلم بالمتعلمين.
 التكوين الجماعي الجماعي :و هو تكوين عالقة بين جماعة و جماعة و يؤثر كل منهمافي سلوك اآلخر كعالقة منظمة بمنظمة.

(ناصر إبراهيم ،1780 ،ص . )100

 -2شروط التفاعل االجتماعي:
يحدث التفاعل االجتماعي بين األشخاص ،و ليس بين األشخاص و األشياء ،وليس
بين ا ألشخاص واألشياء ،إلنعدام ردة الفعل لدى األشياء ،ولكي يحدث ال بد به من شروط
معينة نذكر منها:
-1-2اإلتصال اإلجتماعي :ويعني اإلقتراب بين فردين أو فرد وجماعة من بعضهم وتجاوز
المسافات الطبيعية البعيدة ،وذلك عن طريق الوسائل اإلتصالية المختلفة السلكية والالسلكية
وكذلك عن طريق الوسائط اللفظية وغير اللفظية.
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-2-2التواصل :ويعني إستمرارية اإلتصال لفترة زمنية طويلة ،وترتبط عمليتا اإلتصال
والتواصل بجملة من األمور ،من أهمها أن يميز الفرد األفراد الذين يتفاعل معهم على أنهم
كائنات حية نشطة تسهم في سد حاجاتهم المختلفة ،وأن يدرك بأن معاملتهم تحدد بطرق
يكون على معرفة بها ،كأعضاء في مجتمع أو طبقة ،وأن طرق معاملتهم تتحدد بالفروق
الفردية في المزاج والشخصية واإلهتمامات والقدرات ،وقد يدرك أيضا أن تفاعله معهم
يعني مشاركة الجميع معا والتأثر ،فكل منهم يؤثر في غيره ،بحيث يستدعي إستجابات
معينة ،وهو يستجيب لغيره نتيجة سلوكهم نحوه متأثرا بما تقدمه الثقافة العامة ،فتنشأ
المدركات والمفاهيم التي يشترك فيها أفراد المجتمع جميعا.
-1-2الموقف اإلجتماعي :ويتكون من أطراف التفاعل ووسائطه وعناصرالمادية في مكان
وزمان

معينين( .السلمي ،ب ت ،ص . )170

خامسا :مستويات التفاعل اإلجتماعي وميكانيزماته:
 -1مستويات التفاعل اإلجتماعي :
يعد تبادل التأثير من أهم األسس في عالقات التفاعل اإلجتماعي والذي تتحدد
مستوياته كما يلي:
-1-1المستوى األول :العالقات الالتبادلية :وتعني وجود فردين معا ،ولكن ال تتكون بينهما
عالقات إجتماعية ،كشخص جالسين في سيارة لنقل الركاب على نفس المقعد.
-2-1المستوى الثاني :عالقات اإلتجاه الواحد :وتعني وجود فردين ولكن كل منهما في
مكان بعيدا عن اآلخر ،ويتأثر أحدهما فقط باآلخر دون تكوين عالقة إجتماعية بينهما
كالمستمع والمذيع.
-1-1المستوى الثالث :عالقات شبه تبادلية :وفيها يوجد الفردان في مكان محدد وزمان
معين ،ويتم بينهما اللقاء وفق خطة مرسومة كالمقابلة بين مذيع وطبيب أخصائي.
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-0-1المستوى الرابع :العالقات المتوازية :وفيها يتواجد فردان في مكان محدد وزمان
معين ،حيث يتحدث كل منهما عن مشكلته الخاصة ،وفي الوقت نفسه ال يصغي أحدهما
لآلخر ،كما هو الحال في حديث أمرئتين تتحدث كل منهما في الوقت نفسه عن مشاكلهما مع
زوجها.
-6-1المستوى الخامس :العالقات المتبادلة غير المتناسقة :وفيها يوجد فردان في مكان
محدد وزمان معين ،وتعتمد إستجابات أحدهما على سلوك اآلخر ،وال يجوز العكس ،كما
يحدث في مقابلة الباحث اإلجتماعي لفرد في عينه البحث اإلجتماعي الميداني.
-5-1المستوى السادس :العالقات المتبادلة :وفيها يوجد فردان بمكان محدد وزمان معين،
وتتكون عالقات إجتماعية بينهما وهي عالقات تأثير وتأثر ،كعالقة المعلم بالمتعلم ،فسلوك
المتعلم يعتمد على إستجابة المعلم والعكس صحيح ،وهناك من يقول أنها العالقات
اإلجتماعية الحقيقية التي تعكس مفهوم التفاعل اإلجتماعي( .فؤاد البهي ،1781 ،ص. )212
ومن أهم العالقات المتبادلة نذكر ما يلي:
-1-5-1العالقات المتبادلة بين فردين :وتنشأ هذه العالقة بين فردين يحدث بينهما تفاعل
إجتماعي ،كعالقة األم بطفلها فهي توفر له ما يحتاجه ،في الوقت الذي يتعلم فيه من األم
القيم والعادات ليصبح جزءا من البيئة اإلجتماعية.
-2-5-1العالقة بين فرد وجماعة :وتعتمد هذه العالقة على عضوية الفرد ومكانته
اإلجتماعية ضمن الجماعة التي تتشكل فيها شخصيته بما في ذلك العالقات بين األفراد
ضمن الجماعة ،وعالقة الجماعة كلها مع الفرد ،ويقوم األفراد بتحقيق هذه التوقعات،
ويحافظون على قواعد الجماعة ،ويتكون الوعي لدى األفراد بمعنى السلطة والزمالة ،وهذا
يؤثر على سلوك الفرد وشخصيته كعالقة المعلم مع المتعلمين ،فإن الفرد يؤثر في الجماعة
ويتأثر بها ويختلف دور الفرد في تأثيره في الجماعة وفي تأثره بها تبعا لكونه عضوا بها.
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-1-5-1العالقات المتبادلة بين جماعتين :تتشكل الجماعتان وتتكون بينهما عالقة إجتماعية،
وبتشكل هذه العالقة تؤثر كل منهما في األخرى للوصل إلى الهدف المنشود ،وقد تكون هذه
العالقة عالقة محبة وتعاون ،وقد تكون عالقة صراع.
(عبد المجيد مصطفى ،1780 ،ص ص . )26-20

 -2ميكانيزمات التفاعل اإلجتماعي:
لقد حدد بعض الباحثين خمسة ميكانيزمات للتفاعل اإلجتماعي وهي:
-1-2التسيير اإلجتماعي :وهو زيادة سرعة النشاط وكميته نتيجة وجود المتعلمين مع
بعضهم ،ويقومون بأوج ه نشاط مماثلة أو سماع أصواتهم ،وهنا يكون مجال اإلثارة أكثر
مما كانوا فرادى ،فأحسن المقاعد للمتعلمين في أثناء الدرس ليست الصفوف األولى
(األمامية) ،ولكنها تلك التي توجد في وسط الجماعة ،وذلك لهبوط مستوى األداء في
الجماعة.
-2-2الكف اإلجتماعي :هو هبوط مستوى األداء في الجماعة بعكس التيسير اإلجتماعي.
-1-2المحاكاة :يمكن أن تكون محاكاة بسيطة ،وتعني تعديل اإلستجابة بمنبه مماثل
لإلستجابة نفسها (فعل منعكس شرطي) فهي ال تستدعي إثارة إستجابات جديدة لشخص آخر
سواء بالكالم أو بالفعل وال يتصف باإلبتكار سواء كان إجتماعيا أو فرديا.
ويمكن أن تكونه محاكاة مركبة فتبين المالحظة اليومية حاالت كثيرة من الميل العام
إلى المحاكاة أكثر تعقيدا ،فعلى اإلنسان أن يوجد إرتباطا دقيقا بين أفعاله.
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-0-2اإليحاء :القبول الصاغر للفكرة ،وهو نوعان:
-1-0-2اإليحاء المباشر :يشير إلى قبول لون خاص من ألوان المثيرات ألن عمليات الفكر
النقدي لدى الفرد قد تعطلت مؤقتا من الناحية الذاتية ،وفي حالة اإلضطرابات ال يستطيع
الشخص أن يفكر ألن الطاقة اإلنفعالية تفوق التفكير المنطقي ،وهو في هذه الحالة فريسة
ألي إيحاء عابر.
-2-0-2اإليحاء غير المباشر :هو القبول الصاغر ،ألن عمليات التفكير مشغولة بمشكلة
أخرى ،إنه عملية تؤدي إلى تعطيل أو تشتيت التفكير ،ويؤدي إلى اإليحاء.
والعوامل التي توفر للموقف إمكانية اإليحاء هي األعداد والكمية ونفوذ السلطة أو المركز
واألمر الواقع.
-6-2التقمص :إنه عملية ينشد فيها الفرد حدود ذاته لتضمن أكثر من ذاته الطبيعية ضمن
الوجهة السيكولوجية ،فيكون الناس واألشياء والرمز جزءا من ذات الفرد ،ويكون التماثل
قائما بين الشخص الذي يقوم بهذه العملية وبين ما يتقمصه من أشخاص وأشياء.
(مخول مالك ،1785 ،ص . )215
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سادسا :تفسيرات نظرية للتفاعل اإلجتماعي:
ال بد لكل جماعة من هدف أو أهداف واضحة تنشط وتحرك طاقات أفرادها في
تفاعلهم اإلجتماعي ،وال بد لهذه األهداف أن تكون متوافقة غير متعارضة ،ومدركة من
أفراد الجماعة يتضمن التفاعل اإلجتماعي إدراك الدور اإلجتماعي ،وسلوك الفرد في ضوء
المعايير اإلجتماعية التي تحدد دوره اإلجتماعي وأدوار اآلخرين ومن أشكال التفاعل
اإلجتماعي التنافس ،التوافق ،التعاون ،الصراع.
ويتضمن كذلك التأثير المتبادل لسلوك األفراد والجماعات باإلتصال عن طريق اللغة،
العديد من الرموز ،اإلشارات ،تلون وتنوع الثقافة التي يعيش فيها الفرد.
وستتطرق إلى بعض النظريات التي فسرت التفاعل اإلجتماعي وكذلك إلى بعض
العلماء وإسهاماتهم في هذا المجال.

 -1التفاعلية الرمزية

(هربرت ميد):

-1-1تأسيسها وظهورها :ظهرت في بداية ثالثينات القرن العشرين على يد
تأليفه ونشره لكتاب (
جارلس كولي

العقل والذات والمجتمع

هربرت ميد

بعد

) ،وانشقاقه عن المدرسة التفاعلية التي يتزعمها

الذي يرى بأن عملية التفاعل اإلجتماعي تنتهي بقيام كل فرد بتقييم إيجابي أو

سلبي لألفراد الذين تفاعل معهم ،وعندما يصل التقييم إلى الفرد فأنه يقيم نفسه بتقييم
اآلخرين له.
أما ميد فيعتقد بأن الفرد عند انتهائه من عملية التفاعل يكون رمزا محببا أو غير محببا ،وهو
الذي يحدد طبيعة العالقة فالتفاعلية الرمزية تربط بين الحياة الداخلية للفرد وطبيعة المجتمع
ورموزه.

(إحسان محمد الحسن ،2006 ،ص . )80

-2-1أهم روادها :من أهم رواد هذا اإلتجاه نذكر:
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 -1-2-1جورج هربرت ميد  :عالم إجتماع أمريكي ساهم في إرساء مبادئ التفاعلية الرمزية من
خالل دراسته

للذات في المجتمع

ودراسته لألصول اإلجتماعية للذات كما يقيمها الآلخرون

وقد توصل إلى أن:
* الذات اإلجتماعية  :هي حصيلة تفاعل العامل النفسي الفردي مع مؤشرات البناء
اإلجتماعي.
* األصول اإلجتماعية للذات  :هي النمو التدريجي لقدرات الفرد على أشغاالألدوار
وتقييمها( .إحسان محمد ،نفس المرجع ،ص. )81

-2-2-1

هيربرت بلوم ()1781-1700

تقوم إسهاماته على أن التفاعل يكون بين األفراد

والمؤسسات والمنظمات والمجتمعات المحلية والطبقات والظواهر الجمعية األخرى
(رموز ذات معنى محدد).
-1-2-1

فكتور تيرنر

 :تقوم نظريته على :إننا محاطون بمئات األشياء المادية واإلعتبارات

التي نجربها عن طريق اللغة والذات وبعد اإلختبار تتحول إلى رموز تقيم بالنسبة لنا على
أنها إيجابية ،محادية  ،أو سلبية ،ويكون تفاعلنا مع الرموز اإليجابية قويا ،ومع السلبية
ضعيفا  ،فالرمز الذي نعطيه للشيء هو الذي يحدد طبيعة التفاعل.
-1-1أسس ومبادئ التفاعلية الرمزية:
-1-1-1أسسها :لقد قامت التفاعلية الرمزية على األسس التالية:
* إنطلقت من الفلسفة البراغماتية التي أكدت أهمية الفعل والعمل بدال من أهمية التفكير
والمنطق والعقل.
* أكدت على أهمية العوامل البيولوجية في تفسير السلوك البشري.
* أكدت على أهمية اللغة في التفاعل اإلجتماعي ودور المعاني والدالالت في تفسير
السلوك.
-2-1-1مبادئها :لقد قامت التفاعلية الرمزية على المبادئ التالية:
* يحدث التفاعل بين األفراد الشاغلين ألدوار إجتماعية معينة (من أسبوع إلى سنة).
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* تكوين صورا رمزية ذهنية تعكس الحالة اإلنطباعية المكونة إتجاه اآلخر.
* إعتبار الشخص رمزا يحدد طبيعة التفاعل.
* تنتشر الصورة الرمزية للشخص المتفاعل معه بين اآلخرين فيكونون صورة رمزية
حسب اإلنطباع.
* اإلنطباع الصوري أو الرمزي يكون ذا نمط متطلب يقيم من خالله الفرد ذاته حسب تقييم
اآلخرين.
* تفاعل الشخص مع اآلخرين إو إنقطاعه يعتمد على الصورة الرمزية التي كونها اآلخرون
إتجاهه.

(إحسان محمد ،نفس المرجع ،ص. )87-86

-0-1القيمة الرمزية للتفاعل اإلجتماعي :لقد اهتمت بعض الدراسات النفسية للتعرف على
القيمة الرمزية والمعرفية أو اإلدراكية لعملية التفاعل ،وكانت هذه القيمة النظرية هي
التوقعات المشتركة التي يشارك فيها الفرد غيره من الزمالء.
وحسب

ميد

فإن التفاعل اإلجتماعي ال يقتصر على السلوك فقط  ،وإنما أيضا على

اإلعتقاد بضرورة توقع الفرد لدور األفراد اآلخرين ،ويشمل العالقات اليومية المستمرة
لألفراد ،ويقوم ذلك على أساس الفهم المتبادل لدور كل منا ودور اآلخرين ،وفي ذلك معنى
التعاون المشترك ،مع الوعي بحدود كل دور.
إن السلوك البشري يعتمد على بعضه بعضا ،فسلوك المتعلم في اإلمتحان يعتمد على
سلوك المعلم في قاعة الدرس ،نموذج معين من السلوك يثير نموذجا آخر عند التفاعل معه،
وبعبارة أخرى يسلك الفرد نحو اآلخرين بناءا على ما يتوقعه.
(العيسوي ،2005 ،ص ص. )51 ،50
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 -2نظرية الدور:
ظهرت في مطلع القرن العشرين ،ويرى أصحاب هذا اإلتجاه أن:
* اإلعتفاد بأن سلوك الفرد وعالقاته اإلجتماعية هي نتيجة للدور أو األدوار اإلجتماعية
التي يشغلها في المجتمع.
* الدور اإلجتماعي ينطوي على حقوق وواجبات إجتماعية.
* الدور يعد الوحدة البنائية للمؤسسة ،والمؤسسة هي الوحدة البنائية للتركيب اإلجتماعي
(الدور هو حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع).
 -1-2إسهامات ماكس فيبر :توصل

فيبر

إلى أن سلوك الفرد يعتمد على ثالثة ( )13شروط

هي:
* وجود الدور الذي يشغله الفرد والذي يحدد السلوك.
* وجود عالقة إجتماعية تربط شاغل الدور مع اآلخرين.
* إستعمال الرموز السلوكية والكالمية عند القيام بالسلوك والسلوك الذي يقوم به شاغل
الدور يكون على ثالثة ( )13أشكال هي:
 السلوك اإلجتماعي الغريزي أو اإلنفعالي :النشاط الذي يقوم به صاحب الدور عندماتكون كل من واسطته وغايته ال أخالقية وغير عقلية.
 السلوك اإلجتماعي العقالني :تكون واسطته وغايته أخالقية عقالنية. السلوك اإلجتماعي التقليدي :هو النشاط الذي يقوم على عادات وتقاليد المجتمع ويؤكدفبير على توقع السلوك من معرفة الدور اإلجتماعي للفرد.
-2-2إظافات تالكوت بارسونز  :وردت في كتابه " النسق اإلجتماعي " وهي:
* يعتقد

بارسوتز

بأن الفرد يشغل عدة أدوار تكون عادة موجودة في نظم ومؤسسات المجتمع،

وأن الدور الواحد ينطوي على حقوق وواجبات.
* إختالف األدوار في المؤسسة الواحدة (قيادية ،وسطية ،قاعدية)
ولكنها متكاملة.
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* يمكن تحليل النسق اإلجتماعي إلى مجموعة مؤسسات ،والمؤسسة إلى أدوار إجتماعية،
وتحليل الدور إلى حقوق وواجبات إجتماعية.
* يحدث الصراع بين األدوار عندما تطلب المؤسسة من الفرد الواحد أن يشغل أدوار
مختلفة.
* يرى

بارسونز

أن لكل فاعل إجتماعي دور زظيفي يحدد واجباته وحقوقه وعالقاته

اإلجتماعية (يحدد سلوكه الفردي والجماعي) لكن سلوك الفرد تحدده المعايير اإلجتماعية
المشتركة( .إحسان محمد ،نفس المرجع ص ص. )151 ،167 ،

 -1-2إضافات هاتزكيرث ومي رايت ميلز  :لقد أظافا في كتابهما " الطباع والبناء اإلجتماعي " ما يلي:
 تتأثر الشخصية بثالثة مؤشرات البايلوجية ،النفسية ،واإلجتماعية ،وتؤثر في األدوار التييشغلها الفرد وفي بلورتها ونموها وتطورها.
 البناء الخلقي هو نتيجة تفاعل البناء السيكولوجي والدور.* الدور هو حلقة الوصل بين البناء الخلقي والبناء الفكري اإلجتماعي.
* ال تكون األدوار شرعية ومستقرة إال بعد إسنادها من قبل سلطة المؤسسة.
* الدور هو الوحدة البنائية لتكوين المؤسسة.
* الدور هو الحد الفاصل بين الفرد والمجتمع ،وهو أداة اإلتصال.
* يحتاج الدور إلى التأهيل والتدريب (خالل التنشئة اإلجتماعية).
* عن طريق الدور تحدد الوظائف والمهام.

(إحسان محمد ،نفس المرجع ص ص. ) 151 ،

 -0-2أسس ومبادئ نظرية الدور  :ترتكز نظرية الدور على المبادئ التالية:
 يتحلل البناء اإلجتماعي إلى عدد من المؤسسات ،وتتحلل المؤسسات إلى عدد من األدواراإلجتماعية.
 -ينطوي الدور اإلجتماعي على واجبات وحقوق.
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 يشغل الفرد الواحد في المجتمع عدة أدوار إجتماعية وظيفية في آن واحد ،وهي التيتحدد مكانته اإلجتماعية.
 دوره الفرد يحدد سلوكه اليومي والتفصيلي وعالقته مع اآلخرين الرسمية وغير الرسمية. الدور يساعد على التنبؤ بسلوك الفرد. الدور يحتاج إلى التدريب خالل التنشئة اإلجتماعية. تكون األدوار اإلجتماعية متكاملة في المؤسسة عندما تؤدي مهامها بصورة جيدة ،وتكونمتصارعة ال تؤدي مهامها بشكل جيد.
 عند تفاعل األدوار تتم عملية التقييم. عن طريق الدور يكون اإلتصال بين الفرد والمجتمع رسمي وغير رسمي. الدور هو حلقة الوصل بين الشخصية والبناء اإلجتماعي.(إحسان محمد ،نفس المرجع ص ص. )210 ،211 ،

-1نظرية التمثيل المسرحي ( أرفن كوفمن) :
ظهرت عام  1767عندما نشر مؤسسها
اليومية ،وعلى الرغم من اعترض

كوفمن

أفرن كوفمن

مؤلففه عرض الذات في الحياة

على التفاعلية الرمزية وخروجه منها إال أنه

إستمر باإلعتقاد ببعض المبادئ والطروحات التي تؤمن بها التفاعلية والتفاعلية الرمزية.
إن نظرية التمثيل المسرحي تعتمد بأن تمثيل اإلنسان لدوره على خشبة المسرح وهي الحياة
اإلجتماعية اليومية ،والتمثيل يظهر الجوانب اإليجابية للدور الذي يمثله الفرد أمام مسؤوله.
فالتفاعلية :تنظر للدور على أساس التفاعل بين الفرد واألخرين الذي ينتهي بالتقييم.
أما التفاعلية الرمزية :تنظر للدور على أساس التفاعل الذي ينتهي بتقييم الفرد على أساس
رمزي.
إن نظرية التمثيل المسرحي تهتم بدراسة العالقة بين شخصين أحدهما يحتل مكانة
رفيعة واآلخر دنيا "

ميدان الميكروسوسيولوجي

" وهي تتطرق إلى المواقف داخل الجماعات

الصغيرة وتحلل الحياة اإلجتماعية وفقا لألدوار التي يمثلها الفرد في الحياة اإلجتماعية
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( المسرح) وحسب هذا اإلتجاه فالحياة تشهد نوعين من األفراد ناجح وفاشل حسب تمثيل
الدور أمام

المسؤولين( .إحسان محمد ،نفس المرجع ،ص ص. )217 ،218 ،

-1-1مبادئها وأسسها :تقوم نظرية التمثيل المسرحي على المبادئ التالية:
* الحياة اإلجتماعية هي مسرح كبير يتم فيه فيه تمثيل األدوار.
* إن أفراد المجتمع يمثلون أدوارا رئاسية ،مرؤوسية ووسطية.
* يدخل الفرد إلى المسرح في بداية حياته اإلجتماعية ويخرج منه عند إنتهائها.
* يلعب الفرد أدواراه في حياته اليومية كممثل ،فإن أجاد الدور يقابل باإلحترام ،وإن أخفق
يقابل باإلستهجان.
* يحاول الفرد عند تفاعله مع اآلخرين إظهار الوجه الجيد من شخصيته ،وإخفاء الوجه
القبيح والمرفوض لتقييم سلوكه.
* تقييم الفرد لألخرين ،وتقييم اآلخرين له يتم من خالل الصور الذهنية المكونة عند
التفاعل.
* الحياة اإلجتماعية التي نعيشها هي رحلة يدخل فيها اإلنسان من باب ويخرج من الباب
اآلخر ،من خالل تمثيل أدواره أمام اآلخرين ،وتمثيل اآلخرون أدوارهم أمامه فتحدث
عملية التقييم.
-2-1تطبيقاتها على العالقة بين المعلم والمتعلم:
حسب نظرية التمثيل المسرحي فإن عملية التفاعل اإلجتماعي بين المعلم والمتعلم تتم
على النحو التالي:
* إذا أجاد كل طرف التمثيل أمام اآلخر ،تقوى العالقة بينهما وتستمر بإظهار الجوانب
المحببة.
* عندما يظهر المتعلم الجوانب الجيدة من شخصيته  ،يكون المعلم صورة إنطباعية جيدة،
فيقيم المتعلم نفسه بصورة جيدة ،بعدما يصله تقييم المعلم ،ونفس الشيء ينطبق على تمثيل
المعلم وإظهاره الجوانب المحببة من

شخصيته( .إحسان محمد ،نفس المرجع ،ص ص. )221،228 ،
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-0اإلتجاه السلوكي والتفاعل اإلجتماعي:
 -1-1من العلماء الذين فسروا عملية التفاعل اإلجتماعي

سكنر

العالم األمريكي الذي يفسر

عملية التفاعل اإلجتماعي ،حسب نظرية المثير واإلستجابة والتعزيز فسلوك أحد األفراد
يشكل مثيرا إلستجابة اآلخر ( مثير -استجابة  -مثير) ،واإلنسان بطبعه يميل إلى تكرار
اإلستجابة التي تتعزز ،ونتيجة التعزيز يتعلم الفرد أنماط السلوك التي تصبح جزءا من
شخصيته ،ويلعب التعزيز دورا أساسيا في تنشيط عملية التفاعل اإلجتماعي ،وتكوين
اإلتجاهات والعالقات اإلجتماعية ،ويثير أصحاب هذه النظرية مثل

جانييه و سكنر

إلى أن

عملية النماء اإلجتماعي هي حصيلة تعلم أنماط السلوك المختلفة التي تم تعزيزها وتتابع
تكرارها إلى أن أصبحت جزءا من شخصية الفرد أو الجماعة.
(مرعي ،مرجع سابق ،ص ص . )61-07

 -2-0أما

نيوكمب

 :فيفسر عملية التفاعل اإلجتماعي حسب مبدأ التشابه والتوازن ،فحينما

يتواجد فردان يتشابهان باألفكار واإلتجاهات ،ويزود كل منهما اآلخر باإلثارة  ،ينشأ بينهما
التفاعل  ،وتؤدي إلى التجاذب الذي ييسر عملية التفاعل اإلجتماعي بينهما.
أما عندما يتواجد فردان غير متآلفين بالقيم واألفكار واإلتجاهات فتنشأ بينهما عالقة
غير متوازنة ،ويصبح إعادة التوازن مرهون بتغير واحد أو أكثر من العناصر المتفاعلة
المرتبطة بعالقة.
 -1-0أما

(مرعي ،نفس المرجع ،ص. )61

سامبوسون

 :فيفسر عملية التفاعل الغجتماعي بأن الفرد يميل بطبعه إلى إصدار

األحكام المتشابهة لمن يحب  ،ومخالفة األحكام لمن يحب  ،فنحن نحب األفرد ألنهم
يتشابهون معنا باألفكار والقيم واإلتجاهات ،أما الذين ال نحب فيخافلفوننا باألفكار والقيم
واإلتجاهات ،فإصدار الحكم له أهميته في قوة العالقة اإلجتماعية ومتانتها  ،ألن المرء يولي
أهمية أكبر لألمور الهامة الخطيرة التي تؤثر في حياته وتكيفه مع مجتمعه كاألحكام التي
تتصل بفلسفة الحياة أو القيم اإلجتماعية ،أو األخالقية أوالدينية أو السياسية.
(زهران ،1799 ،ص. )61
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 -0-0أما

بيلز

التفاعل االجتماعي

عالم اإلجتماع األمريكي فقد أنشأ نظام لتحليل التفاعل اإلجتماعي مستندا إلى

قائمة من األنماط السلوكية (اللفظية وغير اللفظي )
عند حدوث المناقشة الجماعية حول مشكلة معينة ،ويريد أعضاء الجماعة الوصول

إلى حل ،وحول هذه المشكلة تدور اإلقتراحات لحلها.
لقد استطاع

بيلز

(حمزة مختار ،1782 ،ص . )126

أن يتوصل إلى نظرية تتضمن نظاما محددا يساعد على دراسة أنماط

ومراحل التفاعل اإلجتماعي ،وتحليلها وتفسيرها من أجل تحسين وضع هذا التفاعل
وتطويره ،وإعادة تنظيمه ،ليصبح أكثر قدرة على تحقيق غاياته.
-1-0-0مراحل التفاعل اإلجتماعي حسب بيلز :
ولذلك قسم بيلز التفاعل اإلجتماعي إلى مراحل متعددة هي:
أ -التعرف أو الوصول إلى تعريف مشترك للموقف :إن التعرف على الموقف يتضمن
طلب المعلومات واإليضاحات عن المشكلة ،وماذا يتوقع منها من جهة ،وإعطاء
التعليمات والمعلومات واإلعادة والتوضيح وتحديد المشكلة من جهة ثانية.
ب  -التقويم أو تحديد نظام مشترك تقيم في ضوئه الحلول المختلفة:
ويتضمن تحليل الموقف والتنائج ،ومن ثم إبداء الرأي والتعبير عن المشاعر والرغبات.
ج -الضبط :يعني محاولة األفراد للتأثير ببعضهم بعضا ،ويشمل طلب اإلقتراحات
والتوجيه والطرق المكنة للعمل والحل (ماذا يعملون؟) وتقديم اإلقتراحات
والتوجيهات التي تساعد في الوصول إلى الحل الذي يعتقد انه يجب عمله.
د -إتخاذ القرارات :ويعني الوصل إلى قرار نهائي.
ه - -ضبط التوتر الذي ينشأ في الجماعة أو عالجها :إن معالجة التوترات تشمل إما
إظهار التوتر واإلنسحاب من ميدان المناقشة ،أو تخفيف التوتر و المشاركة بفرح.
و -التكامل :أي صيانة تكامل الجماعة وتجانسها ،وتعني تأكيد الذات بإظهار التفكك
والعدوان ،واإلنتقاص من قدر اآلخرين أو تقديم العون وإظهار التمسك ورفع مكانة
اآلخرين ،وتقديم العون والمساعدة

والمكافاة( .حمزة مختار ،مرجع سابق ،ص )110
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بيلز

هو طلب المعلومات والتعليمات والتكرار واإليضاح

والتأكيد من خالل التقييم والضبط وإتخاذ القرار والتكامل( .محمد جاسم العيدي ،2007 ،ص . )27
-2-0-0أنماط التفاعل اإلجتماعي كما حددها بيلز :
-1التفاعل اإلجتماعي المحايد :األسئلة :وتميزه األسئلة اإلستفهامية ،ويضم المراحل من
 ،3-1ويضم هذا النمط حوالي  % 1من السلوك.
 -2التفاعل اإلجتماعي المحايد :اإلجابات :ويضم المراحل من  ،1-1وتميزه اإلجابات
وإعطاء الرأي ،ويمثل هذا النمط حوالي  %11من السلوك.
 -1التفاعل اإلجتماعي اإلنفعالي :السلبي :ومراحله من  1-1وتميزه اإلستجابات السلبية
الدالة على عدم الموافقة ،التوتر ،التفكك واإلنسحاب ويضم هذا النمط حوالي  % 12من
السلوك.
-0التفاعل اإلجتماعي اإلنفعالي:اإليجابي :ويضم المراحل من  12-11وتميزه اإلستجابات
اإليجابية المتمثلة في الموافقة والتماسك ويضم هذا النمط حوالي  %21من السلوك.
ويرى بيلز أنه لكي يتحقق هذا النموذج الذي قدمه في تحليل عملية التفاعل اإلجتماعي فمن
الضروري تحقيق شروط معينة في الجماعة وفي المشكلة هي:
 أن يكون األفراد أسوياء. أن يكون األفراد راشدين. أن يكون األفراد على مستوى معقول من التعليم. أن يكون هناك مشكلة محددة تطلب تصميما ووضع خطة وإهخاذ قرار. أن يكون هناك بعض التقارب بين المراكز المختلفة في الجماعة. -أن تكون المشكلة قابلة للحل خالل فترة

المناقشة(.محمد حاسم العيدي ،2007 ،ص ص . )211-210
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سابعا :عمليات التفاعل اإلجتماعي
يرتبط األفراد بعضهم ببعض عن طريق التفاعل فيما
بينهم ،وهذا يتسم بطرق أو عمليات تؤدي وتمارس في المجتمع ،ويطلق عليها إسم العمليات
اإلجتماعية وهي" :عبارة عن أنماط سلوكية متكررة يقوم بها األفراد"

(حسن عبد الباسط،1782 ،

ص ص . )185-186

ووظيفتها الحفاظ على النظام اإلجتماعي والعمل علة نموه وإتساع حجمه ،وتشمل
ثالثة مستويات :تفاعل فرد مع فرد ،وتفاعل مجموعة أفراد مع آخرين في نفس الجماعة،
وتفاعل الجماعة كمجتمع مع جماعة

أخرى( .ناصر إبراهيم ،مرجع سابق ،ص. )106

فالعالقات التي تربط أفراد مجتمع ما بعالقات وروابط معقدة تنشأ من طبيعة
إجتماعهم ومن تفاعل رغباتهم ومصالحهم ،ومن إحتكاكهم ببعضهم البعض ،وهذا التفاعل
ما هو إال عمليات إجتماعية تقوم بين أفراد المجتمع لضبط عالقاتهم ،وهي إحدى الوسائل
الحيوية للمحافظة على كيان المجتمع وتماسكه وسالمة بنيانه ،وال تقيم العملية اإلجتماعية
إال في ظروفها وإطارها الثقافي اإلجتماعي وقد صنف المفكرون العمليات اإلجتماعية إلى
تصنيفات مختلفة عريضة وجزئية.
إن التصنيفات العريضة :تشمل التعاون والتعاون كما يصنفها

كمبال يونغ

وتتدرج ضمنها

التصنيفات المذكورة سابقا ،أما التصنيفات الجزئية فقد صنف علماء إجتماع آخرون
العالقات اإلجتماعية حسب تقوية أو إضعاف الروابط اإلجتماعية إلى العمليات المجمعة
التي تزيد الروابط اإلجتماعية ،وتنطوي ضمنها العمليات الجزئية كالتعاون ،التالؤم
والتكيف ،وإلى العمليات الهدامة التي تؤدي إلى إضعاف الروابط ،وتنطوي ضمنها
العمليات الجزئية كالتنافس والصراع والقهر ،وسنتطرق في بحثنا إلى العمليات اإلجتماعية
التي تحث ضمن إطار إجتماعي منها التعاون والتنافس ،الصراع والتكيف.
 -1التعـاون:
إن التعاون هو القيام بأنشطة مترابطة ومتشابهة في صورة جماعية ،بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،فالتعاون بالصورة المباشرة هو ذلك التعاون الذي يقوم على إنجاز
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 113 -

التفاعل االجتماعي

الفصـل الخامس

األنشطة غير المتشابهة والتي يكمل بعضها بعضا ،وتؤدي جميعها هدفا مشتركا ،أما
التعاون غير المباشر فيتضمن تقسيما للعمل وأداء لمهام متخصصة وبهذا فإن التعاون عملية
إجتماعية إنسانية ال تتم إال عن طريق العمل الجماعي بين األفراد لتحقيق أهداف مشتركة
تعود بالفائدة على كل األفراد ،ويشمل التعاون كافة المجاالت اإلقتصادية ،اإلجتماعية
والسياسية.
 -1-1تصنيف التعاون:
أ -صنف

إيتون

التعاون في ثالثة تصنيفات هي:

-1التعاون األولي :ويبدو واضحا في مجتمعات العشيرة والقبلية حيث تذوب
شخصية الفرد في شخصية الجماعة.
-2التعاون الثانوي :ويبدو واضحا في المجتمعات الصناعية بسبب تقسيم العمل
والتخصص( .حسن عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص ص . )172-189

-1التعاون الثالثي :ويبدو واضحا في صراع جماعتين ،وتظهر جماعة ثالثة تساند
إحدى الجماعتين ،مما يؤدي إلى تعاون الجماعتين للقضاء على الجماعة الثالثة،
ويستمر التعاون حتى تحقيق الهدف.
ب -ويصنف

نيسبت

التعاون إلى أربعة تصنيفات هي:

-1التعاون التلقائي :والمقصود به تحرك الحس اإلنساني اتجاه اإلنسان اآلخر ،دون
أن يكون التعاون هدف مشترك.
-2التعاون التقليدي :هو التعاون التقليدي ،ولكن بسب تقليد األجيال لهذا العمل،
أصبح تعاونا تقليديا.
-1التعاون الموجه :ويكون من قبل شخص لديه حق إتخاذ القرارات وإصدار
التعليمات للمجموعة المتعاونة معه.
-0التعاون التعاقدي :ويكون بإتفاق المجموعة على تناوب العمل نفسه ،وتلعب
العاطفة دورا في وضع أسس تقسيم العمل فيما بين األفراد المتعاونين.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 111 -

الفصـل الخامس

التفاعل االجتماعي

وفي أثناء تفاعل الجماعة لتحقيق هدف مشترك تخفف حاالت التوتر والصراعات فيما
بينها ،ألن الدافع وراء التعاون هو الشعور بالحاجة ،فكل فرد له دوره ،وبتكامل األدوار مع
بعضها يمكن تحقيق الهدف المشترك بينهم ويقسم إلى قسمين:
 إختياري :يختار الفرد فيه الجماعة التي يتعاون معها. إجباري :ال يختار الفرد الجماعة التي يتعاون معها وإنما تفرض عليه فرضا كاألسرةوجماعة الدراسة  ،وللتعاون نوعان هما:
* تعاون مباشر :وهو النشاط الذي يقوم به األفراد بصورة متشابهة لتحقيق هدف معين أو
لتحسين األداء وزيادة اإلنتاج (التحصيل).
* تعاون غير مباشر :يقوم فيه األفراد بمظاهر النشاط المختلفة وأعمالهم غير متشابهة ،كل
يعمل في عمله الخاص لتحقيق الهدف المشترك بتعديل سلوكه بما يتفق وإتجاه الجماعة ،وقد
يكون التعاون بدافع المصالح المتشابهة.

(ناصر إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص. )116-111
ويمكن القول  :إن التعاون ضروري فال يمكن للفرد أن يعيش منعزال ،والتعاون سمة
ضرورية للحياة اإلنسانية ،حيث تنبع أهميته من خالل عملية البقاء ،وال يستطيع الفرد أن
يعيش دون التعاون ،فهو في حياته يتعامل مع المحيطين ،ويساهم التعاون في تكامل
الجماعة رغم تباين ثقافتها وعمد أهدافها ،كما أن التعاون يساهم في تقدير الفرد وشعوره
بالطمأنينة ،وتلعب العاطفة دورا كبيرا في مساهمة الفرد في المشروع التعاوني ،ويتعلم
الفرد عالقة األخذ والعطاء والعمل معا في سبيل هدف مشترك ويتوقف هذا على الفهم
والمحبة والحزم والتفاعل السليم ،كما يتوقف على ثقافة وحضارة ونظام المجتمع بشكل
عام.
 -2التنـافس:
إنه عمليةة إجتماعيةة باعتبةاره يحةدث بةين أفةراد المجتمةع ،فهةو تقليةد اإلنسةان لغيةره
لكي ال يكون دونه ،ويحدث التنافس بين طرفين يسعى كل منهما لتحقيق الهةدف الةذي يسةعى
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إليه الطرف اآلخر ،وتعمل األطراف المتنافسةة بصةورة مسةتقلة عةن بعضةها بعضةا ،وتكةون
األطراف إلى حد ما متماثلة في

الصفات( .حسن عبد الباسط ،مرجع سابق ،ص . )210

ويسةةود السةةلوك التنافسةةي علةةى صةةعيد األفةةراد :حسةةب درجةةة مسةةتوى الطمةةوح ،فهةةم
يعتقدون إنهم إذا أخضعوا أنفسةهم لمبةدأ المنافسةة فهةذا يحقةق لهةم النجةاح والتفةوق ،أمةا علةى
صعيد المجتمع :فيسود السلوك التنافسي فةي حالةة نةدوة المةواد واإلمكانيةات ،واعتبةار العمةل
الطريةةق الوحيةةد لتحقيةةق األهةةداف الشخصةةية ،أمةةا علةةى صةةعيد المسةةتوى الثقةةافي :فةةإن قةةيم
ومعايير المجتمع تطيع سلوك األفراد بطابعها الخاص ليوافق سلوكهم قةيم ومعةايير المسةتوى

الثقافي للمجتمع( .ناصر إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص .)116-111
وقةةد يكةةون التنةةافس إيجابيةةا أو سةةلبيا حسةةب الفائةةدة التةةي يجنيهةةا الفةةرد والمجتمةةع ،وقةةد
يؤدي التنافس إلى زيةادة فةي المعرفةة والرقةي الفكةري والتطةور التكنولةوجي ،واإلختراعةات
العلميةة ،ويلعةب التنةةافس دورا فةي ضةةبط المجتمةع ألن المتنافسةين يخضةةعون ألطةر وقةةوانين
وقواعةةةد متينةةةة يحةةةددونها ،وحسةةةب رأي كوماااا " :إن التنةةةافس بةةةين فةةةردين أو جمةةةاعتين ،أو
مجتمعين ،حيث يحدد األفراد المتنافسين الهدف للحصول على أكبر قدر منةه ،ويتفةق األفةراد

على التنافس الشريف لتحقيق الهدف المنشود( .عدنان العتوم ،2008 ،ص ص . )105 ،102
وإذا كةةان التنةةافس بةةين فةةريقين فإنةةه يقلةةل مةةن حةةدة األضةةرار ،أمةةا إذا كةةان بةةين فةةردين
فاحتمال الضرر كبير ،فقد يؤدي إلى حةدوث الكراهيةة بةين األفةراد ،يقةول

هااملتون

فةي

دائارة

العلوم اإلجتماعية( :إن الشرط األساسي في التنافس هةو وجةود الجماعةة التةي ال حةدود لمطالبهةا
مع وجود عالم عنيد وموارد غير كافية( .جالل سعد ،مرجع سابق ،ص . )129
ويرى

رودك

أن التنةافس" :هةو دافةع محةرك للنشةاط لتلبيةة حاجةة" وكةذلك كةل مةن

وفؤاد أبو حطب و محمد السروجي

ماايرز

يرون "إن الموقةف التنافسةي يحةدث التةوتر واإلضةطراب ،وفةي

حالة الفشل قد يؤدي إلى العدوان" ( .ناصر إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص. )116-111
والتنافس الذي يهدف إلى إبادة اآلخرين مقابل المصالح الشخصية فهذا يهدم المجتمع،
وتتحول المنافسة إلى صراع مرير هدفةه هةدم الطةرف اآلخةر ،ولةو تةوفرت حاجةات األفةراد
بكثرة لما كان هناك تنافس ،وقةد يتحةول التنةافس إلةى صةراع ،فالنصةر ال يتحقةق إال بهزيمةة
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الطرف اآلخر تحت شعار " الغاية تبرر الوسةيلة " ،ويلجةأ الطةرف اآلخةر إلةى التهديةد ،وقةد
ينصاع الطرف اآلخر أو قد يهدد ،وذلك بحسب قدرته وقوته ،ويحاول أن يقضي عليه بشةتى
الوسائل واألسةاليب التةي تحطةم عنةده الحةس اإلنسةاني ،وتصةبح مصةلحته الخاصةة فةوق كةل

إعتبار( .عدنان العتوم ،مرجع سابق ،ص ص. )106-101
*أما العوامل المؤثرة في التنافس فتتضمن:
أ -السن  :حيث أن جرينسبور وبوهلر وجرافز وما لينتوك يشيرون إلى أنه كلمةا تقةدم عمةر
الفرد كلما شعر أنه بحاجة إلى التنافس مع اآلخرين.
ب-الجنس :عندما يتواجد الجنسان يشحن الجو اإلجتماعي بروح المنافسة.
ج-الثقافة :حيث أن تربيةة الفةرد وثقافتةه وبيئتةه اإلجتماعيةة تشةجعه علةى ألن يسةلك السةلوك
التنافسي أو التعاوني وهذا قد يكون تأكيدا على قول

ميد

في أن السلوك :تنافسي أو تعاوني.

د -سمات الشخصية :أي أنه لكل فةرد صةفاته التةي تميةزه عةن اآلخةرين ،وبةاختالف صةفات
األفراد بعضهم عن بعض يمكن أن يختلف السلوك التنافسي فيما بينهم.
ه -المكوناااات الموقفياااة للمنافساااة :فةةةالموقف اإلجتمةةةاعي يفةةةرض علةةةى األفةةةراد نوعةةةا مةةةن

السلوك ،قد يكون تنافسا أو تعاونا أو صراعا( .عدنان العتوم ،نفس المرجع ،ص ص.)105-106
-1الصراع:
يعرفه

فاخر عاقال

"بأنه حالة إنفعاليةة مؤلمةة تنةتج عةن النةزاع بةين الرغبةات المتضةادة،

وعدم قضاء الحاجات ،أو عدم السماح لرغبة مكبوتة بالتعبير عن ذاتها شعوريا.
(فاخر عاقل ،1791 ،ص . )180
ويرى

الوظيفيون

أن الصراع يفكك المجتمع ،ويعتبره بارسونز  :أنه وباء بشري ينبغي

التخلص منه( .الحفني ،1798 ،ص .)152
أما

ماركس

فيعتبره محركا للتاريخ ،ودافعا للتعبير ،ويرى

لويس كوزر

 ":أن الصراع

يساعد دائما على تنشيط المعايير السائدة وتدعيمها ،بل إنه قدي يؤدي إلى ظهور معايير
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جديدة " ،وبهذا يصبح الصراع اإلجتماعي بمثابة أداة أو ألية تضمن تكيف المعايير
الظروف

الجديدة( .الراشدون ،1780 ،ص )211

ويرى

زيمل

.

أن الصراع كقوة من قوى تكامل الجماعة تعيد توازنها وعوامل التنظيم

فيها ،حيث أنه يعتبر ظاهرة الصراع من الظواهر التي تتسم بالعمومية والضرورية ،ومن
ثم فهي ظاهرة إجتماعية ،وينظر إليها على أنها جوهرية ،حيث يكون للصراع أثره الحاسم
في محيط التنظيم اإلجتماعي ،فيجتمع األفراد فرقا حسب عملية التباعد والتكامل ،وكشف
زيمل

عم محتويات القوى المتصارعة التي تعمل في حركة ذاتية ومستمرة في إطار البنية

اإلجتماعية( .قباري إسماعيل ،ب ت ،ص )288

ويعرفه

شابلن

.

فيقول " :إنه التواجد المتزامن لدافعين متناقصين أو أكثر عند نفس

الفرد أو نفس الجماعة والذي يؤدي إلى التأزم النفسي والتوتر الذهني ،ويتخذ التعبير عن
التأزم والتوتر أشكاال ومظاهر مختلفة من السلوك تشكل بمجموعها مظاهر التحدي المنافسة
وقد تتحول إلى صراع عندما تأخذ مظهر عدائيا ،يتمثل في رغبة المتنافس في القضاء على
منافسة بشكل نهائي"( .مرعي ،مرجع سابق ،ص . )61
-أما

جيلي

فتعرف الصراع بأنه " :العملية اإلجتماعية التي يسعى األفراد أو الفئات

اإلجتماعية من خاللها إلى تحقيق غاياتهم باستخدام التحدي العدائي المباشر أو العنف أو
التحديد به ،وقد يتحول التنافس إلى صراع شديد وعنيف إذا لم يحسن كبحه وتوجيهه
الوجهة البن اءة مما يؤدي إلى استخدام القوة والعنف في محاولة تحقيق األهداف والغايات
الواحدة ،والتي يحاول كل طرف من األطراف المتصارعة اإلستئثار بها لنفسه دون الطرف
اآلخر مهما كلفه األمر( .لطفي عبد الحميد ،1752 ،ص ص. )101 ،100
وأخيرا فإن الصراع ظاهرة إجتماعية تنشأ بين طرفين متصارعين لتعارض المصالح
واألهداف بينهما والصراع ضروري في المجتمع ،ويستخدم الطرفان كافة الوسائل
واألساليب المشروعة وغير المشروعة لهزيمة الطرف اآلخر.
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-1-1مستوياته ومجاالته:
-1-1-1مستوياته :يكون الصراع في مستويين:

ا-صراع داخلي :يحدث ضمن المجتمع إلختالفات عرقية ،دينية أو طبقية وقد تؤدي
إلى حدوث ثورات دتخلية.
ب-صراع خارجي :يحدث بين الدول وتستعمل فيه القوة في سبيل إحراز النصر.
-2-1-1مجاالتاه :تتعةدد مجةاالت الصةراع فهةي :اقتصةادية ،إجتماعيةة ،سياسةية إذا بةدأ بأحةةد
هذه المجاالت فسرعان ما يمتد إلى األخرى ليشمل المجتمع كله.
-2-1أشكال الصراع :من أهم أشكال الصراع نذكر:
-1-2-1الصراع النفسي :يحةدث هةذا النةوع عنةدما يجةد الفةرد نفسةه فةي مةوقفين متناقضةين،
وكةةل موقةةف يحتةةاج إلةةةى سةةلوك معةةين ال يتسةةةم مةةع السةةلوك اآلخةةةر ،وبسةةبب نعقةةد الحيةةةاة
اإلجتماعية يمكن أن تخلق الصراعات التي تؤدي إلى تنازع الرغبات ،كالتنازع بين الحقوق
والواجبات ،وال يهدأ التوتر ما دامت اإلستجابتين متعارضتين لموقف واحد ،وصراع اإلقادام
واإلحجام :عندما يواجه الفرد أمر فيه من اإليجابيات ما يساوي السلبيات ،والحل لهذا التوتر
والصراع هو استخدام الوسةائل العقليةة والمنطقيةة لحةل الخةالف ،فيلجةأ إلةى تغييةر الظةروف
التي نشأ عنها الصراع ،أو إلةى التوفيةق بةين النزاعةات المختلفةة المتعارضةة ،وقةد يلجةأ إلةى
الحيل الالشعورية كمةا يسةميها

فروياد

وهةي (التبريةر ،اإلسةقاط ،النكةوص ،التقمةيص ،أحةالم

اليقضة ،النسيان ،اإلنسحاب.)...
-2-2-1الصراع اإلجتماعي :بين األفراد والمجتمعات  :يحدث عنةدما تتعةارض مقاصةدها أو

أساليبها في تحقيق تلك المقاصد( .مرعي ،مرجع سابق ،ص. )61
وله عدة أشكال منها:
أ-الصراع بين األجيال :وينشأ عندما تشتد المنافسة وتتحةول إلةى صةراع وعنةدما يرغةب كةل
طرف التغلب على اآلخر بشتى الوسائل ،ويحدث في كافة مجاالت الحياة بدافع األنانية ،وقةد
يبدأ بالكراهية وتبادل الشتائم ،وينتهي إلى اإلشتباك الجسدي.
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ب-الصراع السياسي :ويكون بين طرفين داخةل المجتمةع ،أو يكةون بةين دولةة وأخةرى ،وقةد
يبدأ بالحمالت اإلعالمية وينتهي بالحروب.
ج-الصااراع الطبقااي :ويحةةدث بسةةبب الشةةعور بالبعةةد الطبقةةي أو اإلجتمةةاعي وقةةد يكةةون علةةى
صعيد المجتمع الواحد أو يكون على صعيد دولي.
د-الصااراع العرقااي :ويحةةدث بسةةبب سةةمو عةةرق علةةى آخةةر ،وذلةةك نتيجةةة اإلختالفةةات حةةول
المصالح ،إنه اإلتجاه الذي يهدف إلى الفوز عن طريق اإلضرار باآلخرين ماديا ومعنويا.
-1-1األساليب الممكنة لحل الصراع :هناك عدة أساليب لحل الصراع نذكر منها:
 -1اإلتفاق حول حل وسط.
 - 2اإلبتعاد وتجنب الموقف.
 -3تجميد الموقف على ما هو عليه.
 -1إستخدام القوة ،وذلك باإلعتماد على السلطة والنفوذ ،ويشتد النزاع بين الطرفين ،ويصبح
الحل الوحيد هو استخدام العنف.
 -1إستخدام أسلوب التهدئة :أي األمور وشأنها دون حل وهذا األسةلوب يكةون لصةالح فريةق
على حساب الفريق اآلخر.
 -1إستخدام أسلوب المساومة :يمكن أن يقدم الطرفان تنازالت لحل النزاع ،وذلط حسب قةوة
الطرف وإقناعه.
 -1اسةةتخدام أسةةلوب اإلنسةةحاب :ويعنةةي استسةالم طةةرف آلخةةر دون اللجةةوء إلةةى الةةدفاع عةةن
موقفه ،وذلك لضعفه وهروبه من المسؤولية ،وقد يكون إنسةحابا نفسةيا ،أو عةدم إسةتماع إلةى
المرسةةل ،أو إنسةةحابا مةةن الجلسةةة ،وقةةد يكةةون إنسةةحابا جسةةديا ،وذلةةك بةةالخروج مةةن الجلسةةة
وضرب الباب أو الطاولة.
 -1استخدام أسلوب اإلستسالم :وهو عائق لإلتصةال ألن الطةرفين غيةر متكةافئين ،فيمةا ييلةي
أحد الطرفين شروطه على اآلخر.
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 -1العدوان :ويكون عائقا لإلتصال بين الطرفين ،وذلك عةن طريةق اسةتخدام التهديةد المةادي
والمعنوي بالضرب جسديا أو الشتائم وبهذا قد يتعقد الصراع.
 -11ردود الفعل الزائدة :وهنا تلعب العاطفة دورا في اإلنفعال الزائد الذي يحدث دون إتخاد
القرارات العقالنية ،ويتبع اإلنسان هواه ويصبح مزاجيا.

(السلمي علي ،مرجع سابق ،ص .)171
 -0-1نتائج الصراع:هناك نوعان من النتائج:
ا-اآلثةةار اإليجابيةةة :ومنهةةا إشةةباع الفةةرد لحاجةةة عدوانيةةة ،تولةةد المواهةةب اإلبتكاريةةة وتحمةةل
المسؤولية ،واكتساب القدرة على مواجهة المواقةف الصةعبة ،والتمسةك فةي داخةل الجماعةات
المتصارعة ،وذلك بسبب وحدة الهدف.
ب-اآلثةةار السةةلبية :حلةةول العدوانيةةة فةةي النفةةوس وانقسةةام الجماعةةة وسةةيادة جةةو مةةن التةةوتر،
ويؤدي الصراع إلى الخلخلة فةي المجتمةع ككةل ،فعنةدما يقةوم الصةراع بةين الجماعةات تبةرز
ظةةاهرة عةةدم التمسةةك ،والخسةةارة الماديةةة والمعنويةةة ،والقضةةاء علةةى أحةةد الطةةرفين أو سةةيادة
أحدهما على اآلخر.
والحضارة اإلنسانية هذبت الصراع لكنها لم تستطع أن تلغيةه لألسةباب التاليةة :إسةاءة
إسةةةتخدام العلةةةوم التةةةي تهةةةدد البشةةةرية جمعةةةاء ،والتمييةةةز العنصةةةري والةةةديني ،وغةةةرض
اإليديولوجيات بالقوة ،والتركيز،على المصالح الخاصة لألطراف المتنازعة.
(عدنان يوسف العتوم ،نفس المرجع ،ص . )291
 -0التكيف:
إنه عملية إجتماعية تعمل على إضعاف اإلختالفات التةي تةدور بةين األفةراد كمةا تعمةل
علةةى زيةةةادة مظةةاهر الوحةةةدة ،وتوحيةةد اإلتجاهةةةات ،وورد هةةذا المفهةةةوم فةةي علةةةم الفيزيةةةاء،
والمقصةةود بةةه أن الجسةةم يقةةوم بعمليةةة تمثةةل المةةواد الغذائيةةة التةةي تدخلةةه ،أمةةا التمثةةل كعمليةةة
إجتماعيةةة فهةةي إمتصةةاص اإلختالفةةات وحةةل النزاعةةات وعةةودة روح المحبةةة والتعةةاون بةةين
األفراد إنه القدرة على تكوين العالقات المرضية بين الفرد وبيئتةه للحصةول علةى اإلسةتقرار
النفسةةي والبةةدني ،وتبةةدأ عمليةةة التكيةةف منةةذ الةةوالدة ،حيةةث يبةةدأ الوليةةد مةةع البيئةةة الطبيعيةةة
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واإلجتماعيةةة ،وعنةةدما تتغيةةر الظةةروف الخارجيةةة فةةإن اإلنسةةان يعةةدل مةةن سةةلوكه ،ويكتشةةف
طرقا جديدة إلشباع

حاجاته( .ناصر إبراهيم ،مرجع سابق ،ص)100

.

وللبيئة ثالثة أنواع:
أ-البيئااة الطبيعيااة :هةةي كةةل مةةا يحةةيط بةةالفرد مةةن أشةةياء حيويةةة وطبيعيةةة والفةةرد يسةةتمر فةةي
مالئمتةةه وتعةةديل إسةةتجاباته ليسةةتمر فةةي الحيةةاة ،ولةةو فشةةل فةةي الةةتالؤم مةةع البيئةةة فةةإن حياتةةه
ستضطرب ويفقد اإلستقرار.
ب-البيئااة اإلجتماعيااة والثقافيااة :تشةةمل جةةانبين ،جانةةب النةةاس كاألسةةرة ،النةةادي ،المدرسةةة
والةةةزمالء ،وجانبةةةا معنويةةةا ثقافيةةةا يتمثةةةل فةةةي القةةةيم ،المبةةةادئ العةةةادات ،التقاليةةةد ،األعةةةراف،
والفلسفات السياسية ،اإلجتماعية والخلقية.
والتكيف بالمعنى اإلجتماعي هو تغير في سلوك الفةرد كةي يتفةق مةع غيةره ،فةال يشةعر
بوطأة نظمها سواء سياسية ،إجتماعية ،اقصادية أو خلقيةة ،وتترسةب هةذه الةنظم فةي تكوينةه،
وتصبح من أهم مقومات شخصية ،ومن أعز ما يحرص عليه.
ج-البيئة النفسية أو الشخصاية:والمقصةود بهةا التكيةف الشخصةي ويتضةمن جوانةب إيجابيةة
مثةةةل شةةةعور الفةةةرد باألمةةةان اإلنفعةةةالي ،والشةةةعور بةةةالتوافق الشخصةةةي ،والشةةةعور بالنجةةةاح
والسعادة ،ولتكيف الفرد من الناحية النفسية يجب أن يعرف ذاته.
*فةةالتكيف هةةو " :تغييةةر الفةةرد كةةةي يتفةةق مةةع غيةةره مةةةن األفةةراد وخاصةةة باتبةةاع التقاليةةةد،

والخضوع لإللتزامات اإلجتماعية( .معجم مصطلحات التنمية اإلجتماعية ،1781 ،ص.)10
-1-0العوامل المؤثرة في التكيف:
يذكر

إبراهيم ناصر ودالل ملحس

أن أهم العوامل التي تؤثر في إحدى التكيف هي:

-1إشباع الحاجات :البيولوجية واإلجتماعية (اإلنتماء ،الحب ،النجاح ،اإلستقرار )...ويقوم
التكيف على أمرين ،أولهما أن يكون الفرد قادرا على توجيه حياته عن طريق إشباع
حاجاته ،وثانيهما أن يشبع حاجاته بطريقة صحيحة.
-2المرونة :وتعني أن يستجيب الفرد لإلستجابات الجديدة إستجابة مالئمة ليحقق التكيف مع
بيئته ،والمرونة نوعان ،قوية :حيث يتكيف الفرد مع بيئته الجديدة دون أن يغير من طبيعته
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األصلية ،وضعيفة :حيث يتقبل الفرد قيم البيئة الجديدة تقبال يؤدي إلى إنكسار شخصيته
األصلية ،ونتيجة ذلك عدم توافق الفرد مع بيئته القديمة إن عادلها.
-1تقبل الذات :يتقبل الفرد ذاته بأوجه النقص أو الضعف الموجودة فيه.
-0التسامح :يعمل على حدة المتفاعلين وخروجهم من العزلة وتغلبهم على المشكالت.
-6التشابه الحضاري :يساعد على ربط األفراد ،الجماعات والمجتمعات ببعضهم البعض.
-5مدى اإلختالف أو التقارب في الصفات الجسمية :كلما زاد اإلختالف زاد بطء التكيف
والعكس صحيح( .ناصر إبراهيم ،مرجع سابق ،ص. )291
-9اإلختالط البيويوجي :ويتم ذلك عن طريق المصاهرة بين الجماعتين المختلفتين للتخلص
من التوتر الناجم عن عملية الصراع ،وال بد من التكيف للتالؤم مع طريق إيجاد حل وسط
يرضي الطرفين.

(أبو النيل ،1786 ،ص )210

.

إن التكيف أسلوب إستراتيجي يلجأ إليه األفراد إذا فشلوا في احقيق التعاون بينهم،
وقد تتقبل الجماعة ذلك برحابة صدر أو قد تضطر للتواؤم بسبب إختالف الطاقات
والقدرات( .أحمد عبد اللطيف ،2001 ،ص)211

.

-2-0مراحل التكيف :تمر عملية التكيف بالمراحل التالية:
 المرحلة األولى :تحدي القيم الجديدة ،فهي مرحلة صراع الفرد مع نفسه ومع البيئة. المرحلة الثانية :مرحلة التحويل ،أي فحص البيئة الجديدة وإعادة التنظيم للظاهرةالجديدة.
 المرحلة الثالثة :حدوث التكيف وإندماج الفرد مع البيئة الجديدة ،فيتبنى األفكار الجديدة،وتبدأ مرحلة التطبيق للسلوك الجديد.
* وبهذا يكون التكيف عملية يكتسبها الفرد تدريجيا .
-1-0سوء التكيف :هو عدم المالءمة بين الفرد وبيئته ومع األفراد اآلخرين ويمكن إرجاعه
أو تفسيره على أساسيين هما:
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األساس الفيسيولوجي :في كثير من األحيان ،الخلل في التكوين الجسمي يؤدي بالفرد إلىالعنف والصراع وربما اإلجرام لتعويض عجزه .
األساس النفسي :يرجع سوء التكيف إلى اإلحباط نتيجة الصراعات الداخلية للفردوالخارجي ،ويظهر سوء التكيف على شكل عداوان على الذات وعلى الغير أو الهروب من
العالم الواقعي ،أو اللجوء إلى التبرير ،وكذلك على شكل إنطواء.
-6-0خطوات عملية التكيف:
 -1تنمية القدرة على تحمل النتائج مهما كان نوعها.
 -2التمييز بين األهداف ،وإختيار المقبولة إجتماعيا.
 -3إختيار األهداف التي تشبع الحاجات و تقع ضمن اإلمكانات.
 -1إختيار النشاط الذي يشبع الحاجات و الذي ينمي القدرات.
 -1أن تسود مشاعر اإلحترام للذات و الرضا عنها ،و أن يتعلم من التجارب الماضية.
 -1أن يتقبل ذاته و يكون قادرا على تحمل بعض القلق ،ليوافق سلوكه قيم و معايير
المجتمع.

(ناصر إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص . )111 ،108

ثامنا :التفاعل اإلجتماعي و العالقات االجتماعية
 -1التداخل بين التفاعل االجتماعي و العالقات االجتماعية:
العالقات االجتماعية و التفاعل االجتماعي مصطلحان مرتبطان ببعضهما بحيث ال
يحدث أحدهما دون اآلخر(.السيد ،1780 ،ص  ، )280حتى أنهما اصبحا

كمترادفين(.سليم.)1781 ،

فعد البعض التفاعل االجتماعي شكال من أشكال العالقات االجتماعية ،في حين عد البعض
اآلخر العالقات االجتماعية مظاهر لعمليات التفاعل االجتماعي ،فعندما يلتقي فردان و يؤثر
أحدهما في اآلخر و يتأثر به.
يسمى التغيير الذي يحدث نتيجة لتبادل التأثير و التأثر بالتفاعل ،و عندما تتكرر
عمليات التاثير و التأثر و يستقران ،يطلق على الصلة التي تجمع بين الفردين العالقات

المتبادلة( .السيد ،1780 ،ص . )208
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و كلما ازدادت العالقات االجتماعية المنتشرة داخل الجماعة ازداد اتصال األفراد مع
بعضهم البعض ،و زادت ديناميكية التفاعل االجتماعي فإذا طلب من كل فرد من أفراد
الجماعة أن يختار من يشاء من زمالئه دون أن يتقيد بعدد في إختياره هذا ،أمكننا أن
نتعرف بطريقة إحصائية عددية على النسبة المئوية للتفاعل االجتماعي و ذلك بقسمة
مجموع العالقات القائمة على النهاية الع ظمى لتلك العالقات ثم ضرب الناتج في مئة لتحويل
النسبة إلى نسبة مئوية.

(السيد ،نفس المرجع ،ص . )187

إن هذا يعني أن العمليات اإلجتماعية ما هي إال عالقات اجتماعية في مرحلة التكوين
أي أنها تشير إلى الجانب الوظيفي الدينامي ،في حين تشير العالقات االجتماعية إلى الجانب
التركيبي اإلستاتيكي .

(دسوقي ،1790 ،ص . )156

و سنتطرق اآلن إلى أهم العالقات االجتماعية المدرسية التي تربط بين المتعلم محور
العملية التربوية و بين باقي عناصر البيئة المدرسةية  ،ثةم إلةى التفاعةل اإلجتمةاعي المدرسةي
(التربوي) و عالقته بالتحصيل الدراسي للمتعلم.
 -2العالقات االجتماعية داخل المدرسة الثانوية
تعتبر الحيةاة المدرسةية ميةدانا تفاعليةا بةين عناصةر البيئةة المدرسةية (المةتعلم ،المعلةم،
اإلدارة) ،و ينتج عن هذا التفاعل مجموعةة مةن العالقةات التةي تةربط بةين مختلةف العناصةر،
و التي تؤثر على التحصيل الدراسي للمتعلم.
وتعرف العالقات االجتماعية بأنها األثار المتبادلة التي تنشأ استجابة لنشاط أو سلوك
مقابل ،واال ستجابة شرط أساسي لتكوين عالقة إجتماعية ،و في الواقع اإلجتماعي قد تكون
العالقات بين األفراد أو بين المجموعات ،وقد تكون هناك عالقات متبادلة بين الظواهر
والنظم ،كم ا قد تكون عالقات خارجية بين جماعات وجماعات أخرى.

(إبراهيم مدكور،1796 ،

ص . )002

و تعةةرف العالقةةات االجتماعيةةة بأنهةةا :الةةروابط و اآلثةةار المتبادلةةة بةةين األفةةراد فةةي
المجتمع ،و تنشأ من طبيعة اجتمةاعهم و تبةادل مشةاعرهم ومةن تفةاعلهم ،و تختلةف العالقةات
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االجتماعيةةة فةةي طبيعتهةةا ،فمنهةةا مةةا يةةؤدي إلةةى التجمةةع و التةةآلف و هةةي العالقةةات المجمعةةة،
و منها ما يؤدي إلى التفكك و التنافر و هي العالقات المفرقة.

(نفس المرجع ،ص . )001

و تشةةكل العالقةةات التربويةةة محتةةوى و مضةةمون التفاعةةل التربةةوي و هةةي مجمةةةوع
الروابط االجتماعية ،العاطفية و العلمية التةي تنشةأ بةين المعلمةين و المتعلمةين عبةر مسةارات
مختلفة.

(علي اسعد وطفة ،2000 ،ص . )77

و يةرى

مارساال بوساتيك

 " Postic Marcelأن العالقةة التربويةة انعكةاس لجملةة العالقةات

االجتماعية القائمة في إطار مؤسسة تربوية ما.

(. )Marcel Postic, 1986, p52

و تشةةكل العالقةةات التربويةةة االجتماعيةةة نمطةةا معياريةةا للسةةلوك الةةذي يحقةةق االتصةةال
و التواصل التربةوي االجتمةاعي بةين المةتعلم محةور العمليةة التربويةة و بةاقي عناصةر البيئةة
االجتماعيةةة المدرسةةية ،كمةةا تتحةةدد هةةذه العالقةةة بةةالنظم و الضةةوابط الثقافيةةة و االجتماعيةةة
و اإلدارية و األخالقية التي يمليها المجتمع داخل المؤسسة التربوية.
و نظرا ألهمية و تأثير العالقات التربوية االجتماعيةة داخةل المدرسةة علةى التحصةيل
الدراسي للمتعلم ،يةرى التربويةون أنةه ينبغةي اتخةاذ التالميةذ كأصةدقاء و أعةوان يلعبةون معةا
كفريق واحةد ليكسةبوا نفةس اللعبةة ،و أن إيمةان المعلةم بهةا سةوف يرسةله فةي الطريةق السةليم

للدرس و البحث( .محمد سامي منير ،2000 ،ص . )07
فكلمةةا كةةان المنةةاخ االجتمةةاعي الةةذي يسةةود العالقةةة بةةين المعلةةم و المةةتعلم جيةةدا ،كلمةةا
تحققةةت األهةةداف التربويةةة ،و ينبغةةي علةةى المعلةةم أن يكةةون طبيعيةةا فةةي عالقاتةةه بةةالمتعلمين،
فتةةوفير جةةو مةةن التفةةاهم و التعةةاون و المشةةاركة يةةؤثر علةةى القةةدرات التحصةةيلية للمةةتعلم مةةن
ناحية ،و توازنه في محيط المدرسة و المجتمع من ناحية أخرى.
كمةةا أشةةار

حنااا غالااب

(علي شتا ،1779 ،ص . )208

إلةةى أن الجةةو السةةائد بةةين المعلةةم و المةةتعلم مةةن القبةةول و الرضةةا

و الثقة ،و االحترام المتبادل يؤدي إلى تعلم أفضل ،و تحقيق األهداف التربوية المنشودة.
(حنا غالب ،1755 ،ص . )115

و من كل ما سبق ،نرى ضرورة توفير الجو التعليمةي المالئةم للوصةول إلةى مسةتوى
تحصةةيلي ،هةةذا الجةةو الةةذي يتولةةد مةةن خةةالل الثقةةة المتبادلةةة بةةين المةةتعلم و عناصةةر البيئةةة
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المدرسية ،و إشراكه في توليد المعرفة و تمكينه من تحقيق ذاته ،فعلى المعلةم أن يعةي حقيقةة
المرحلةةة الثانويةةة التةةي يتقةةرر مةةن خاللهةةا مصةةير المةةتعلم و مسةةتقبله ،فةةإذا راعةةى المعلةةم
خصةةائص و حاجةةات هةةذه المرحلةةة ،و حةةاول فهةةم المتطلبةةات و المشةةكالت التةةي تةةؤثر علةةى
التحصيل الدراسي للمتعلم ،و حةاول إيجةاد الحلةول المناسةبة لةه فةي الوقةت المناسةب ،فيكةون
بذلك قد ساهم في إنجاح العمليةة التعليميةة ،بتحقيةق أسةمى أهةدافها المتمثةل فةي الوصةول إلةى
مستوى التحصيل الدراسي الجيد.
و سنقوم بعةرض أهةم العالقةات االجتماعيةة المدرسةية التةي تةربط بةين المةتعلم محةور
العملية التربوية ،و باقي عناصر البيئة المدرسية.
 1-2العالقة بين المعلم و المتعلم :
تقوم العملية التعليمية علةى محةورين رئيسةيين همةا المعلةم و المةتعلم ،يكةون االتصةال
بينهما دائم و تفاعلهما مستمر داخل الفصل الدراسي األمر الةذي ينةتج عنةه عالقةات متبادلةة،
و قةةد بينةةت الدراسةةات أن هةةذه العالقةةة تتعةةدى التحصةةيل الدراسةةي إلةةى الجوانةةب السةةلوكية،
و األوضاع االجتماعيةة المسةتقبلية ،فقةد أشةارت بعةض الدراسةات إلةى وجةود عالقةة إيجابيةة

بين فعالية المعلم و النجاح في الحياة الراشدية للمتعلم.

(عبد المجيد نشواتي ،2001 ،ص . )2

تعد العالقة بين المعلم و المتعلم من أهم العالقات القائمة في المحيط المدرسي و أعقةدها
في آن واحد ،فالمعلم مطالب بتحقيق النظام داخةل الصةف الدراسةي ،و كةان التصةور الشةائع
قديما أن المعلم هو محور العملية التعليمية ،فغالبا ما يلجأ إلةى العقةاب كوسةيلة لحفةظ النظةام،
ومةةن المؤكةةد أن هةةذا األسةةلوب سةةاهم فةةي تخةةريج بعةةض الشخصةةيات االنهزاميةةة إضةةافة إلةةى
ظهةةور بعةةض األمةةراض االجتماعيةةة كالنفةةاق ،الغةةش ،التملةةق ،األنانيةةة ،الجةةبن ،و الكةةذب.
(محمد سامي منير ،2000 ،ص . )12

لكن اليوم أدرك المختصون في علوم التربية ،أن هذه الطريقةة لةم تعةد صةالحة ،و أن
المتعلم هو محةور العمليةة التربويةة ،و دور المعلةم هةو اإلسةناد و التوجيةه ،و إعطةاء المةتعلم
الحرية و تشجيعه على االنطالق و المبادرة ،و إشراكه في العملية التعليمية و مساعدته على
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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تحقيق طموحاته و التغلب على مشكالته ،و ذلك من خالل الثقة التي تجعل المتعلم يحةس أنةه
في بيئة ال تختلف عن األسرة.
و يرى

محمد عبد الرحيم عدس

بأنه ":على المعلمين أو األساتذة أن يعترفوا بطبيعة

اإلنسان بإعتباره عرضة للوقوع في الخطأ و أنه ليس مثاليا في تصرفاته و سلوكه مع غيره
من الناس ،وهذا ينطبق على المتعلم و المعلم ،و لهذا فعلى المعلم أن يتحلى بالحكمة
والصبر إزاء ما يحدث في الحصة التعليمية ،وأن ال يقوم بالتصرف الذي يمس كرامة
المتعلم أو يثير كراهيته مما سيعود بآثار سلبية على

الجميع( .محمد عبد الرحيم عدس ،2001 ،ص

ص . )100 ،101

إن للعالقة بين المعلم و المتعلم تأثيرا مباشرا علةى مسةتوى التحصةيل الدراسةي فكلمةا
تمكةةن المعلةةم مةةن معرفةةة طبيعةةة المرحلةةة العمريةةة للمةةتعلم ،و كةةذا الصةةعوبات التةةي يمةةر بهةةا
المراهق كان من اليسير عليه التحكم في أسلوب المتعلمين و إرجاعهم إلى الطريق الصةحيح
بإكسةةةابهم الثقةةةة الدائمةةةة حتةةةى تكةةةون العالقةةةة مبنيةةةة علةةةى التعةةةاون و المسةةةاعدة و االحتةةةرام
المتبادل ،و يكون التواصل داخل الصف و خارجه.
إن خلق الجو العالئقي المناسب يساعد المتعلم على تفعيةل طاقاتةه الكامنةة و تجسةيدها
في عمل مفيد أو سلوك جيةد يةؤدي إلةى تحسةين مسةتوى تحصةيله الدراسةي و تحقيةق أهةداف
العمليةةة التربويةةة ،لةةذا كةةان لزامةةا علةةى المعلةةم أن يبنةةي عالقتةةه مةةع المةةتعلم علةةى أسةةاس مةةن
المعاملة الحسةنة و اللةين و المةودة ،و محاولةة تفهةم ظروفةه و دوافعةه و إشةراكه فةي العمليةة
التعليمية ،و تشةجيع روح المبةادرة و االنطةالق لديةه ،و مسةاعدته فةي حةل مشةكالته ،و علةى
المتعلم مراعاة األمور المؤثرة على عالقته بالمعلم كةاالحترام ،و االسةتماع الجيةد ،و احتةرام
الةةنظم و القواعةةد المدرسةةية ،و االهتمةةام بةةالمظهر ،فقةةد بينةةت بعةةض الدراسةةات أن المعلمةةين
يميلون إلى تقدير الطالب ذوى المظهةر الخةارجي الجةذاب و المحتةرم علةى نحةو أفضةل مةن
تقدير الطالب األقل جاذبية و احتراما.

(عمر حسن المنسي ،2000 ،ص . )01
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و يتوجب على التلميذ اهتمامه بالمادة العلمية المقدمة ،و التزام الهدوء داخل الصةف،
و تجنب الغيابات المتكررة لتكون عالقتةه بمعلمةه جيةدة و التةي تةنعكس إيجابةا علةى تحصةيله
الدراسي.
و أخيةرا نشةةير إلةةى أن العالقةةة بةةين المعلةةم و المةةتعلم ينبغةةي أن تبنةةى علةةى أسةةاس مةةن
المةةودة و االحتةةرام المتبةةادل ،و كةةذا تةةرك الحريةةة للمةةتعلم فةةي توليةةد المعرف ةة و إشةةراكه فةةي
مختلةةف األنشةةطة التعليميةةة ،إضةةافة إلةةى العةةدل و المسةةاواة بةةين المتعلمةةين ،و االبتعةةاد عةةن
العقاب و احترام خصائص المرحلة العمرية للمتعلم و تأثيرها ،فكةل هةذه العوامةل مةن شةأنها
المساهمة في إنجاح العملية التعليمية و تحقيق أسمى أهدافها بالوصةول إلةى تحصةيل دراسةي
جيد.
 2-2العالقة بين المتعلم و اإلدارة المدرسية :
تقوم اإلدارة المدرسية بتسهيل و تنسيق و تنظيم جهود العاملين بالمدرسة الثانوية،
و ذلك لتحقيق األهداف المسطرة ،و المرتبطة بالفلسفة العامة للمجتمع ،و بالظروف
و اإلمكانات المتاحة.
و لمةةا كةةان المةةتعلم هةةو محةةور العمليةةة التربويةةة ،كةةان لزامةةا علةةى اإلدارة المدرسةةية
بمختلف عناصرها االهتمام بالمتعلم ،و العمل على توفير كل الشروط و الظةروف المسةاعدة
على تعلم أفضل و بالتالي تحصيل دراسي جيد.
و يتوجةةب علةةى المةةتعلم (فةةي إطةةار تنظةةيم الحيةةاة الجماعيةةة و تةةوفير ظةةروف العمةةل
المالئمة بالمؤسسة ،االمتثال لقواعد النظام و االنضباط المعمول بةه) ،و هةذا مةا نصةت عليةه
المةةادة  11مةةن القةةرار رقةةم  111المةةؤرخ فةةي  1111/11/21و الهةةادف إلةةى تنظةةيم الحيةةاة
المدرسية داخل المؤسسة.
و في سبيل ترسيخ عالقة داخلية جيدة بين المتعلم و مختلف عناصةر البيئةة المدرسةية
بمةةا فةةي ذلةةك اإلدارة ،نجةةد المةةادة رقةةم  13مةةن نفةةس القةةانون تةةنص علةةى أنةةه ينبغةةي علةةى
المتعلمين أن يتحلوا بالسلوك الحسن داخل المؤسسة مةع جميةع األطةراف و أن يتعةاملوا فيمةا
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بينهم بالمودة و االحترام و روح التعاون ،و أن يتجنبوا كل أنواع اإلساءة و اإلهانة المعنويةة

و المادية( .عبد الرحمان بن سالم ،2000 ،ص . )275
و فةةي سةةبيل تحسةةين العالقةةة بةةين التالميةةذ و اإلدارة المدرسةةية دائمةةا نجةةد المنشةةور
الوزاري رقم  121و الصةادر بتةاريخ  2111/11/21يةنص علةى أنةه (ينبغةي للمةدير زيةارة
األقسةةام الدراسةةية و لةةو مةةرة فةةي الفصةةل ،و خاصةةة األقسةةام النهائيةةة المقبلةةة علةةى شةةهادة
الباكالوريةةا و ذلةةك مةةن أجةةل تشةةجيعهم و حةةثهم علةةى العمةةل و السةةماع النشةةغاالتهم فةةي إطةةار
التكفل بتالميذ الثالثة ثانوي( .وزارة التربية الوطنية. )2005 ،
و بالرغم من ضرورة أن يكون النمط القيادي في اإلدارة المدرسية متوازنةا و ميسةرا
لظروف التمدرس ،و محافظا علةى التفاعةل المدرسةي القةائم علةى أسةاس عالقةات جيةدة بةين
عناصر البيئة المدرسية ،إال أن الواقع يبرز ثالثة أنواع من القيادة المدرسية و هي:
 -1النمط الديكتاتوري :و هو النمط الذي تتركز فيه السلطة في يةد المةدير و الطةاقم اإلداري
الةذي يةةتحكم فةةي تسةيير المعلمةةين كيةةف يشةاء و هةةم بةدورهم يمارسةون القمةةع و العقةةاب علةةى
المتعلمين ،فيصبح الجو مثبطا لروح المبادرة و التعاون فيؤدي إلةى ضةعف عمليةة التحصةيل
الدراسي للمتعلمين.
 -2نمط الحرية المطلقة :و فيه تسود الحرية المطلقةة للمعلةم و المةتعلم فتحةل الفوضةى محةل
النظام ،و يتخلى الجميع عن القيم و االتجاهات فةي غيةاب الضةوابط المدرسةية و االجتماعيةة
و هذا ما يساهم في تدني مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين.
 -1النمط الديمقراطي :و هو النمط الذي يؤمن فيه المدير بحرية الرأي و المشةاركة و تكةافؤ
الفرص ،مما يترتب عنه نسيج مترابط مةن العالقةات القويةة بةين المةتعلم و اإلدارة المدرسةية
قائمة على الحب و التعاون و المشاركة في تحمل المسؤولية ،و يتحقق الجةو االجتمةاعي فةي
المدرسة الذي يساهم في تعلم أفضل و تحصيل دراسي

جيد(.محمد سالمة ،2005 ،ص ص )69 ،66

و إلةةى جانةةب المةةدير يجةةب علةةى مستشةةار التربيةةة إضةةافة إلةةى المسةةاعدين التربةةويين
على مستوى الثانوية ،و بحكم تواصلهم الدائم مةع المتعلمةين ،و احتكةاكهم المباشةر و اليةومي
مةةع التالميةةذ تقةةديم المسةةاعدة لهةةم بمرقابةةة حركةةاتهم و سةةلوكاتهم و االستفسةةار عةةن تغيبةةاتهم،
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ومعرفة أسبابها ،إضافة إلى اإلطالع عن ظروف و مشكالتهم و المساهمة في حلها وتجةاوز
كل العقبات ليتمكنوا من التعلم في جو مالئم يؤدي إلى زيادة تحصيلهم الدراسي.
و مما سبق فإن اإلدارة المدرسية تقوم على عالقات إنسانية تخضع لمؤثرات نفسية
و اجتماعية مختلفة متفاعلة مع بعضها للمساهمة في إنجاح اإلدارة المدرسية.

(محمد رفعت رمضان ،1780 ،ص . )106
و اإلدارة المدرسية هي اإلطار الذي يتفاعل المتعلم من خالله ،كما أن للةنمط القيةادي
المدرسةةي تةةأثيرا علةةى المةةتعلم و بالتةةالي علةةى تحصةةيله الدراسةةي مةةن خةةالل البيئةةة التعليميةةة
االجتماعية السائدة في المدرسة الثانوية.
 1-2العالقة بين المتعلم و مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي:
تعتبةةر ه ةذه العالقةةة مةةن أهةةم العالقةةات النفسةةو اجتماعيةةة التةةي تةةربط المةةتعلم (محةةور
العمليةةة التعليميةةة) بمستشةةار التوجيةةه و اإلرشةةاد المدرسةةي ،و التةةي تقةةوم علةةى أسةةاس الةةود
و االحترام المتبادل و المساعدة ،و تبنةى هةذه العالقةة علةى حسةب المحةاور التةي تحةدد مهةام
مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي داخل الثانوية ،و هةي اإلعةالم ،التوجيةه ،تحليةل النتةائج
الدراسةةية و اإلرشةةاد النفسةةي ،و سةةنين بشةةيء مةةن االختصةةار مفهةةومي التوجيةةه ،و اإلرشةةاد
لنتعرف على طبيعة العالقة التي تربط بين المتعلم و مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي.
 1-1-2مفهااوم التوجيااه :عةةرف البةةاحثون التوجيةةةه تعريفةةات متعةةددة نةةورد بعضةةها يةةةرى
 Shertzer & Stone, 1974فالتوجيه:
* عملية تفاعل قيادية بين طةرفين أحةدهما الموجةه و اآلخةر الموجةه ،تسةتهدف التعةاون علةى
استقصاء طبيعة الموقف بقصد تبيين نواحيها ،و تعريف الموجه بقدراته و استعداداته ،و بمةا
يتوافر في البيئة من إمكانات و فرص االستفادة منها.
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* هو تلك العملية التةي تهةتم بةالتوفيق بةين الطالةب  ،بمةا لةه مةن خصةائص مميةزة و الفةرص
التعليميةةة المختلفةةة و مطالبهةةا المتباينةةة مةةن ناحيةةة أخةةرى ،و التةةي تهةةتم أيضةةا بتةةوفير المجةةال
الذي يؤدي إلى نمو الفرد و تربيته.
* هو مجموع الخةدمات التةي تهةدف إلةى مسةاعدة الفةرد علةى أن يفهةم نفسةه و يفهةم مشةاكله،
وأن يستغل إمكاناته الذاتية من قدرات و مهارات و استعدادات و ميول و أن يستغل إمكانةات
بيئته للوصول إلةى تكيفةه مةع نفسةه و مةع مجتمعةه فيبلةد أقصةى درجةات النمةو المتكامةل فةي
شخصيته.
* هو ذلك الجزء مةن البرنةامج التربةوي الكلةي الةذي يسةاعد علةى تهيئةة الفةرص الشخصةية،
و على توفير خدمات الهيئات المتخصصة بما يمكن كل فرد من تنمية قدرته وإمكاناته.
* هو مجمةوع الخةدمات التربويةة و النفسةية و المهنيةة التةي تقةدم للفةرد ليةتمكن مةن التخطةيط
لمسةةتقبل حياتةةه وفقةةا إلمكاناتةةه و قدراتةةه العقليةةة و الجسةةمية و ميولةةه بأسةةلوب يشةةبع حاجاتةةه
و يحقق تصوره لذاته.

(سامي محمد ملحم ،2001 ،ص ص . )19 ،15

 2-1-2مفهوم اإلرشاد :نورد أهم ما جاء في تعريف اإلرشاد النفسي في النقاط التالية:
* اإلرشةةاد النفسةةي عمليةةة ال تزيةةد عةةن كونهةةا مناقشةةة حيةةة بةةين شخصةةين تربطهمةةا عالقةةة
إخالص و ثقة ،و لكنها للخبير أكثر من زيارة دردشة ،فالمرشد يجاهد ليساعد الطالب ليبوح
بقصته بطريقته الخاصة ،و يبذل جهدا كبيرا للكشف عن أفكاره و أحاسيسه الحقيقية.
* تتميةةز كةةل عمليةةة إرشةةادية بطبيعتهةةا الفريةةدة ،و الخطةةوات األساسةةية لعمليةةة اإلرشةةاد فةةي
الحصول على البيانةات الكافيةة عةن الفةرد و الموقةف و التعةرف إلةى المشةكلة و االعتبةارات
التةي تراعةي فةي المقابلةة مةن حيةةث اإلعةداد لهةا و اإلنصةات للمسترشةد و مسةاعدته للتعةةرف
على المشكلة و تنمية استبصاره و معاونته للوصول إلى الحل المالئم.
* اإلرشاد عالقة متبادلة تقوم بين فردين ترمي إلى هدف ،إذ يقةوم األخصةائي علةى مسةاعدة
المسترشد حتى يغير من نفسه و من بيئته و يتم اإلرشاد في مقابلة وجها لوجه.
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* اإلرشةةاد عمليةةة تقةةوم مباشةةرة يسةةاعد مةةن خاللهةةا المرشةةد المسترشةةد علةةى زيةةادة فهمةةه
لمشكالته و قدرته على حلها.
* اإلرشاد عملية رئيسية فةي عمليةات اإلرشةاد و خدماتةه ،و هةو العالقةة التفاعليةة التةي تنشةأ

بين المرشد و المسترشد بقصد تحقيق أهداف التوجيه أو بعضا منها( .نفس المرجع ،ص . )19
و مةةن كةةل مةةا سةةبق فالعالقةةة بةةين المةةتعلم و مستشةةار التوجيةةه و اإلرشةةاد هةةي عالقةةة
تفاعلية توجيهية إرشادية ،حيث يساهم مستشار التوجيه في تنمية شخصية المةتعلم مةن خةالل
توجيةه قةدرات و اسةةتعدادات المةتعلم ،و التوفيةةق بةين مطالبةه و حاجاتةةه و الفةرص التعليميةةة،
و يساعد الفرد على فهم نفسه و االستبصار بمشكالته و معاونته علةى حلهةا ،و كةذلك يسةاعد
مستشةةار التوجيةةه و اإلرشةةاد النفسةةي المةةتعلم علةةى التكيةةف مةةع نفسةةه ومةةع محيطةةه التعليمةةي،
و التخطيط لمسةتقبله وفقةا لقدراتةه العقليةة و ميولةه ،و يقةوم بتعةديل سةلوكاته ،و كةل هةذا مةن
أجل أن يصل المتعلم إلةى تعلةم أفضةل فةي ظةروف نفسةية و اجتماعيةة مناسةبة للوصةول إلةى
تحصيل دراسي جيد و هو أسمى أهداف العملية التربوية التعليمية.
 0-2العالقة بين المتعلم و زمالئه (جماعة أالقران)
إن العالقات االجتماعية المدرسة و المؤثرة في عمليةة التحصةيل الدراسةي ال تقتصةر
علةةى عالقةةة المةةتعلم بةةالمعلم و بةةاإلدارة و مستشةةار التوجيةةه و اإلرشةةاد المدرسةةي بةةل هنةةاك
عالقة رابعة تقوم بين المتعلم و زمالئه أو جماعة أقرانه.
و تعةةرف جماعةةة األقةةران بأنهةةا " :ارتبةةاط الفةةرد و تةةأثره بجماعةةة األقةةران مةةن نفةةس

السن ،و تزداد أهميتها كلما تقدم الفرد في عمره الزمني"( .أرنوف ويتج ،1770 ،ص . )51
و تعرف على أنها الجماعةة التةي ينتمةي إليهةا الفةرد ،و يكتسةب مةن خاللهةا مجموعةة
مةةن األنمةةاط السةةلوكية ،وتتوقةةف نوعيةةة السةةلوكات علةةى نوعيةةة الجماعةةة و طبيعةةة العالقةةات
و الةةروابط القائمةةة بةةين أفرادهةةا ،باإلضةةافة إلةةى المركةةز الةةذي يحتلةةه الفةةرد فةةي الجماعةةة
و األدوار التي يمارسها( .عزت جرادات ،1789 ،ص . )119
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(Schumck 1799

) إن لألقران اثرا قويا في بعضةهم الةبعض فةي المجةاالت

المعرفية و االنفعالية و االجتماعية علةى حةد سةواء ممةا يةؤثر فةي أدائهةم التعليمةي علةى نحةو
فعال كما تعتبر المدرسة بيئة اجتماعية تسمح للمتعلم بتكوين عالقات اجتماعيةة نظةرا لتةوفير
األقةةران و تجانسةةهم ،و فةةي هةةذا يقةةول عبااد الرحمااان المعايظااة " :تعمةةل المدرسةةة علةةى تكيةةف
و توافق التالميذ مع بعضهم البعض ،و ذلةك بإشةباع حاجةاتهم و تقةبلهم و شةعورهم باالنتمةاء
للمدرسة و ذلك عن طريق المناقشات و اإلكثةار مةن األنشةطة و العمةل علةى توزيةع التالميةذ

في الفصول على أساس التجانس( .خليل المعايظة ،2000 ،ص . )255
كما نشير إلةى ان العالقةة التفاعليةة بةين التالميةذ لهةا طابعهةا المتميةز مةن حيةث النمةو
و التةةأثير علةةى شخصةةية المةةتعلم ،و التفاعةةل بةةين أفةةراد الجماعةةة خةةارج المدرسةةة ،فيكةةون
تفاعلهم في الشارع ،الملعب ،النادي ،في أمةاكن أخةرى ،و لهةذه العالقةة التفاعليةة اثةر علةى
تعلم أفرادها و بالتالي تحصيلهم الدراسي.
و تمارس جماعة األقران أربع وظائف أساسية هامة في حياة المتعلم و هي:
 -1تتيح له ممارسة عالقات يكون فيهةا علةى قةدر المسةاواة مةع اآلخةرين بينمةا يحتةل مركةزا
ثانويةةا فةةي عالقاتةةه مةةع الجماعةةات األخةةرى ،بمعنةةى أن التلميةةذ و مةةن خةةالل جماعةةة األقةةران
المدرسية يستطيع أن يحتل مراكز متساوية مع اآلخرين مما يمكنه من تحقيق ذاته و تكوينهةا
في حين يفتقد لهذه الخاصية في الجماعات األخرى.
 -2توفر للتلميةذ فرصةة اكتسةاب مكانةة خاصةة بةه و تحقيةق هويةة متميةزة تمكنانةه مةن جعةل
نشاطاته محور اهتمام أقرانه ،و أكيد أن مثل هذه األمور تمكةن مةن بنةاء شخصةيته و تحقيةق
ذاته بين اآلخرين.
 -3تشةةةكل جماعةةةة األقةةةران مصةةةدرا وفيةةةرا للمعلومةةةات غيةةةر الرسةةةمية التةةةي ال تتناولهةةةا
الموضوعات المدرسية في العادة ،كالعادات و الثقافة الشعبية و بعض القواعد و الممارسات
االجتماعية ،و كذا بعض أنماط التفكير و التصرف في المواقف المختلفة.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 111 -

التفاعل االجتماعي

الفصـل الخامس

 -1تزود التلميذ بفرصة اكتساب الشجاعة و الثقة بالنفس نظرا للتأييد و الدعم الذي يلقةاه مةن
أقرانةه األمةر الةذي يسةاعده علةى االسةتقالل الةذاتي و عةدم االتكةال علةى اآلخةرين.

( Vander

. )Zanden 1980
كما أشارت بعض البحوث إلةى تسةارع معةدل النضةج االجتمةاعي للتالميةذ مةن خةالل
تفاعلهم مع بعضهم البعض.
و لجماعة األقران دور كبير و فعال فةي اكتسةاب سةلوكات معينةة ،و فةي هةذا اإلطةار
يرى زين العابدين درويش  :أن جماعة األقران تسهم بدور كبير فةي تشةكيل السةلوك االجتمةاعي
للتلميذ إضافة إلى اكتساب معظم مهاراته االجتماعية المتمثلة في المهارة في تكةوين عالقةات
اجتماعيةةةة ناجحةةةة و كيفيةةةة ضةةةبط االنفعةةةاالت و المشةةةاركات الوجدانيةةةة و العمةةةل الجمةةةاعي

و التعاون( .زين العابدين درويش ،1777 ،ص . )65
و بحسب

فإنةه تشةير نتةائج الدراسةات إلةى أهميةة جماعةة األقةران

خليل ميخائيال معاو

و األصةةدقاء فيقةةول( :يةةرى إيرسةةون  )1111بةةأن الصةةديق يحتةةل مرتبةةة عنةةد المراهةةق تلةةي
مرتبة اآلباء لذلك يحرص على رضةا األصةدقاء و األقةران و تقبةل كةل مةا يصةدر عةنهم مةن
أفعال و تصرفات) ،كما أوضح

أولماان ()1751

المستوى من األهمية عند المراهقين.
و يرى

إلى أن كل من اآلباء و األقران يحتلةون نفةس

( خليل ميخائيل معو

السيد محمد الساعيد عطاار :

 ،ب ت ،ص . )007

أن جماعةة الرفةاق تزكةي فةي نفةس المراهةق حاجةات

كثيرة ،و تكسبه الكثير من الفوائد فهي تولد فيه شعور األمةن و االنتمةاء إلةى الجماعةات،
و تتيح له فرصة إلظهار نفسةه و تأكيةد ذاتةه و تكةون بمثابةة متةنفس للتعبيةر عةن شخصةيته.
(محمد السعيد عطار ،1780 ،ص . )117

كما أن المتعلم من خالل عالقته بجماعة أقرانه يتخلص من بعض الجوانةب السةلوكية
الضةةارة كاألنانيةةة و اإلتكاليةةة ،فيحةةاول أن يعطةةي و يأخةةذ و يتعةةاون مةةع اآلخةةرين ،و يؤلةةف
جماعةةةة متماسةةةكة تشةةةترك فةةةي الميةةةول و االتجاهةةةات ،تتةةةيح لةةةه جةةةوا مناسةةةبا مةةةن المنافسةةةة
و الحوار ،و تنمية روح الةوالء و االنتمةاء للجماعةة ،و تبةرز المواهةب االجتماعيةة كالقيةادة،
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كمةةةا تتةةةيح الجماعةةةة فرصةةةة احتةةةرام اآلخةةةرين و التعةةةاون و التخلةةةي عةةةن نةةةوازع األنانيةةةة.
(خليل مخائيل معو

 ،مرجع سابق ،ص . )167

وتجدر اإلشارة إلى أن العالقات بين األقران قد تكون سلبية تؤثر بشكل مباشر على
التحصيل الدراسي للمتعلم ،و قد يصاب التلميذ باالنعزال والخوف المرضي من المدرسة
وقد تش كل السلوك العدواني الذي يمارسه التالميذ نحو أقرانهم في المدرسة.
(عبد المجيد مشواتي ،مرجع سابق ،ص . )250

و بحسب

عبد العزيز سمارة

فإن هناك بعض المشكالت التي تتعلق بالعالقة مع األقةران

و هي ":تلك المشكالت التي تنتج بسبب الخالفات و التنافس بين جماعة األقران ،و أهةم هةذه

المشكالت العدوانية و القسوة و العزلة االجتماعية"( .عبد العزيز سمارة ،1777 ،ص . )195
و مةةن جهتةةه يةةرى

حامااد عبااد السااالم زهااران

بةةأن المنافسةةة تعتبةةر مةةن مظةةاهر العالقةةات

االجتماعية في مرحلة المراهقة ،فالمتعلم المراهق يقارن نفسه دائما برفاقةه و يحةاول اللحةاق
بهم أو التفوق عليهم ،و يتضمن هذا البعض من السلوك التنافسي الصحي البناء ،كما يظهةر
في األلعاب الرياضية ،و بهذا يتدعم مفهوم الذات لديه و ينتهةي بالصةداقة و فةي نفةس الوقةت
هناك بعض أشكال المنافسة غير الصحيحة التي تقوم على األنانية أو التي يصاحبها الشةعور
بةةةالخوف و الخجةةةل أو الشةةةعور بةةةاإلثم و العةةةدوان أو التةةةي تنتهةةةي بالعةةةداء و حةةةب االنتقةةةام.
(حامد زهران ،1780 ،ص .) 02

و مما سةبق نسةتنتج أن لعالقةة المةتعلم بزمالئةه و أقرانةه أهميةة كبةرى نظةرا لتأثيرهةا
المباشةةر فةةي النمةةو النفسةةي ،المعرفةةي و االجتمةةاعي و كةةذا دور جماعةةة األقةةران فةةي تكةةوين
شخصيته و تمكينه من تحقيق هويته المتميزة و اكتسابه الشجاعة و الثقةة بةالنفس ،و كةل هةذا
يهدف إلى تكوين بيئة مدرسية سليمة تؤدي إلى تحصيل دراسي لفضل.
و كخالصة فإن عالقة المتعلم بعناصر البيئة المدرسية تؤثر بشكل مباشر علةى تعلمةه
و تكوينه الشخصي و سلوكه و هذا ما ينعكس علةى تحصةيله الدراسةي ،فةإن كانةت العالقةات
االجتماعية و التفاعل مبني على المسةاعدة و التعةاون و التنةافس االيجةابي سةاهم فةي تحسةين
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التحصيل ،و إن كانت العالقةات يسةودها الصةراع و التنةافس السةلبي أدت إلةى تةدني مسةتوى
التحصيل الدراسي للمتعلم.
 -1التفاعل االجتماعي التربوي داخل المدرسة الثانوية :
تشةةكل العالقةةات االجتماعيةةة داخةةل المدرسةةة الثانويةةة البيئةةة التةةي يتشةةكل فيهةةا الكةةائن
اإلنساني ،و تجسد هذه العالقات شبكة من القيم و األفكار والمعايير الثقافية التةي تحةدد نسةيج
العالقةةات و الفعاليةةات التةةي تةةربط الكةةائن اإلنسةةاني مةةع العةةالم االجتمةةاعي الةةذي يعةةيش فيةةه
فاإلنسان طاقة نفسةية قابلةة للتشةكل ،هةذا التشةكل يةتم بتفاعةل العالقةات االجتماعيةة التربويةة
القائمة علةى أسةس سةيكولوجية و هةذا مةا يعطةي أهميةة البحةث فةي تفةاعالت الحيةاة التربويةة
داخةةةل الوسةةةط المدرسةةةي ،فالمؤسسةةةات التربويةةةة تتكةةةون مةةةن شةةةبكة معقةةةدة مةةةن العالقةةةات
االجتماعيةة و الثقافيةة القائمةة علةى منظومةة مةن القةيم و المفةاهيم و التطةورات المسةتمدة مةةن
الحياة االجتماعية العامة.
و تلعب المدرسة دورا حيويا وفعاال في عملية التجديد االجتماعي مةن خةالل عالقةات
الجدليةةةة و الديناميةةةة مةةةع الحيةةةاة االجتماعيةةةة ،كمةةةا أنهةةةا ال تتوقةةةف عنةةةد حةةةدود بنةةةاء العقةةةل
و المعرفة ،بل تسعى إلى بناء الجوانب األخالقيةة و السةيكولوجية التةي تربطةه بنسةق وجةوده
االجتماعي (فالمةدارس و المؤسسةات التربويةة هةي حةرم الضةمير و العقةل ،ألنهةا تةؤمن بةأن
المعرفةةة اإليجابيةةة مهمةةا تنوعةةت تبقةةى ناقصةةة مةةا لةةم تؤيةةدها مناعةةة أخالقيةةة و يزكيهةةا نمةةو

سيكولوجي.

(قاسم ريا

 ،1776 ،ص . )81

إن المؤسسات التربوية االجتماعية تلعب دورا حيويةا فةي حيةاة األفةراد و المجتمعةات
من خالل شبكة العالقات التربوية االجتماعية التي تمثةل التفاعةل االجتمةاعي المدرسةي الةذي
يؤثر في عملية التحصيل الدراسي والذي يعتبر أسمى األهداف التربوية.
في المدرسة يخضةع المةتعلم لجملةة مةن المعطيةات العلميةة و التربويةة و االجتماعيةة،
و في سعيه الكتساب المعرفة يكتسةب عفويةا منظومةة مةن القةيم و االتجاهةات لةم يكةن يسةعى
الكتسابها.

(علي أسعد وطفة ،2000 ،ص . )76
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إن المدرسة الثانوية تمثل بيئة اجتماعية مدرسةية يتشةكل فيهةا المةتعلم نفسةيا ،معرفيةا،
اجتماعيا و ثقافيا ،ألنها تعد نقطة اتصال بين أجيال ،و هنا يتعةرض الفةرد لمختلةف التيةارات
الفكرية و القيم االجتماعية ،و هذا ما يقوده إلى تكوين منظور أكثةر تطةورا وواقعيةة لألشةياء
(فالمؤسسة التربوية مكان اللتقاء األجيال و الفئات االجتماعية و بوتقة النصهارها في غمةار
عملية السعي المشترك نحو المعرفة.

(سليم محمد السيد ،1781 ،ص . )189

و تتجةةةه األبحةةةاث بشةةةكل متزايةةةد إلةةةى االهتمةةةام بدراسةةةة التفةةةاعالت االجتماعيةةةة فةةةي
المؤسسات التربوية ،هذه التفاعالت التي تشكل المحرك األساسي لفاعلية المؤسسة و قةدرتها
على اإلنتةاج التربةوي و المعرفةي ،و يتحةدد التفاعةل االجتمةاعي المدرسةي بأنسةاق العالقةات
و اتجاهاتهةةا ،كمةةا يشةةير إلةةى درجةةة التواصةةل بةةين عناصةةر البيئةةة المدرسةةية و إلةةى ديناميةةة
العالقة القائمة بين مكونات الحياة التربوية
و نظةةرا ألهميتةةه فإنةةه يمكةةن القةةول أنةةه مةةن غيةةر هةةذا التفاعةةل تفقةةد الحيةةاة االجتماعيةةة

جوهرها ووجودها ( .ليلى داوود ،1799 ،ص . )68
التفاعةةل االجتمةةاعي التربةةوي بةةين أقطةةاب العالقةةة التربويةةة يشةةكل مؤشةةرا علةةى سةةالمة
العمةةل التربةةوي و فاعليتةةه ،و مؤشةةرا لمةةدى تأديةةة المدرسةةة لوظيفتهةةا و مهمتهةةا ،فجملةةة
العالقةةات االجتماعيةةة التربويةةة تتةةيح ألطرافهةةا درجةةة كبيةةرة مةةن التةةوازن و التكةةافؤ و حريةةة
التعبير و االحترام المتبادل ،و نشير إلى أن المتعلم يأخذ وضعية مركزيةة فةي دائةرة التفاعةل
االجتمةاعي المدرسةي ،بوصةفه العنصةر األكثةر قابليةة للتشةكل بحكةم الةدور الةذي يشةغله فهةو
هةةدف المدرسةةة و غايتهةةا ،فالمنظومةةة التربويةةة تعمةةل علةةى بنائةةه معرفيةةا ،سةةلوكيا ،انفعاليةةا
و اجتماعيا ،و في األخير تسعى إلى نجاحه من خالل رفع مستوى تحصيله الدراسي.
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الفصـل الخامس

التفاعل االجتماعي

خالصــة:
إن الجماعة المدرسية ليست مجرد مجموعةة أفةراد ،و أن السةلوك االجتمةاعي ألفةراد
الجماعةةة أثنةةاء التفاعةةل االجتمةةاعي المدرسةةي يختلةةف عةةن سةةلوكهم إذا كةةانوا فةةرادى ،و مةةن
الواضةةح أنةةه يحةةدث تغييةةر لألفةةراد و الجماعةةات بعةةد حةةدوث عمليةةة التفاعةةل إلةةى حالةةة أكثةةر
و أقل صداقة ،و من مظاهر ديناميكية الجماعة المدرسية التفاعل االجتمةاعي ،و هةو عالقةة
األخذ و العطاء بين األفراد ،كالتعاون ،التنافس ،الصةراع ،و التكيةف ،و للتفاعةل االجتمةاعي
أسس أهمها ،االتصال ،التوقع ،إدراك الدور ،الرمةوز ذات الداللةة و التقةويم ،و لةه شةروط
منهةةةا :االتصةةةال االجتمةةةاعي ،التواصةةةل و الموقةةةف االجتمةةةاعي ،و لةةةه عةةةدة مسةةةتويات فةةةي
العالقةةات و هنةةاك عةةدة تفسةةيرات لعمليةةة التفاعةةل االجتمةةاعي ،فالتفاعليةةة الرمزيةةة تةةربط بةةين
الحيةةةاة الداخليةةةةة للفةةةةرد و طبيعةةةةة المجتمةةةةع و رمةةةةوزه ،بمعنةةةةى القيمةةةةة الرمزيةةةةة للتفاعةةةةل
االجتمةةاعي ،و فسةةر السةةلوكيون عمليةةة التفاعةةل االجتمةةاعي علةةى أنهةةا اسةةتجابة لمثيةةر ثةةم
التعزيز ،و يرى بيلز  :أن التفاعل االجتماعي يحدث نتيجة التقيةيم و الضةبط واتخةاذ القةرار
و التكامل.
و فةةةي موضةةةوع بحثنةةةا  ،فةةةإن التفاعةةةل االجتمةةةاعي المدرسةةةي متمةةةثال فةةةي العالقةةةات
االجتماعية بين المتعلم و عناصةر البيئيةة االجتماعيةة المدرسةية (المعلةم ،اإلدارة المدرسةية،
مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و مجموعة األقران) و هةذه العالقةات لهةا تةأثير مباشةر
على عملية التحصيل الدراسي للمتعلم ،و التي تعتبر أسمى أهداف المنظومة التربوية.
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صفحة - 111 -

الفصل السادس :اجراءات الدراسة الميدانية
تمهيــد
 -1التذكير بفرضيات البحث
 -2الدراسة اإلستطالعية
 -3الدراسة االساسية
-1-3منهج البحث
-2-3مجتمع البحث وعينة الدراسة
-3-3حدود البحث (المجاالت)
-4-3أدوات جمع البيانات
-5-3األساليب اإلحصائية المستعملة

إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

تمهيـد:
تعتبررا درااد ررم درنيادميررم نررو ائررا در ررن ا درتررم تنمررو دربنم ر نررو ن ر درنع نررن
دربينمن

نو در دق منن ئم ع ى طبيعتهن ،منن او در نمب درنيادمم يط عمرن ع رى ائرا درمترن

درنتمصا ع يهن بنرتنرم ينمممن درتمقر نرو ضاارين

دربمر  ،ئر يقارم ن دنمرم دعبعرنا

درمظايررم درنشررم م ر نمررب درمظرراث ر بمرر  ،رررار ضنقاتبررنط نيرر برريو در ررنمبيو درمظرراث
درتطبيقم ر ااد م.
ضررم ئرراد درسصررا ررممن ا دربمرر

درمش ر

ع ررى درعبقررم دفاتبنطيررم برريو درتسنعررا

دق تننعم درناا م ضم نمن اه دعابعم درتمصيا درااد م رتبنيا در مم درننرنم ننم ث.
قبا عاض درمتن

درنتمصرا ع يهرن رمتطا عئرا دع رن درنمه يرم درع نيرم درترم

دعتنررامن ع يهررن ،ضم اررأ اق ائررا دف ررادمد درنمه يررم درنتبعررم  :درترراميا بسااررين دربم ر ،
الدراسة اإلستطاعية ،نا الدراسة األساسية درتم تتانو دربنم درتنريم:
تمايررا ن ررب درااد ررم (درنمررنمم درننررنمم دربشرراث) ،تماي را نررمه درااد ررم ،ميسيررم
دختينا تمايا عيميم درااد م درتطا إرى خصن صرهن ،دعا د

درن رتعن م ر نر دربينمرن ،

اخياد عاض ا نريب درنعنر م دفمصن يم درن تعن م ضم تم يا دربينمن .

 -1التذكير بفرضيات البحث:
نو بنب نمه يم دربم درتاميا بسااينته ئم منآلتم:
* الفرضية العامة:
توجددد عبقررم إاتبنطيررم برريو درتسنعررا دق تنررنعم درناا ررم درتمصرريا درااد ررم رررا تبنيررا
در مم درننرنم ننم ث.
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس
* الفرضيات الجزئية:
 -الفرضية األولى:

ال توجدددد عبقرررم إاتبنطيرررم بررريو درتسنعرررا دف تنرررنعم درناا رررم (ت نيرررا  -إاداة) درتمصررريا
درااد م را تبنيا در مم درننرنم ننم ث.
الفرضية الثانية:توجد عبقم إاتبنطيم بيو درتسنعا دف تننعم درناا م (ت نيا  -ا رتنا) درتمصريا درااد رم
را تبنيا در مم درننرنم ننم ث.
 الفرضية الثالثة:توجد عبقم بيو درتسنعا دق تننعم درناا م (ت نيا  -ن تشنا درت يه دفاشنا درناا رم)
درتمصيا درااد م را تبنيا در مم درننرنم ننم ث.
الفرضية الرابعة:
ال توجدددد عبقرررم إاتبنطيرررم بررريو درتسنعرررا دق تنرررنعم درناا رررم(ت نيرررا  -ننررربم) درتمصررريا
درااد م را تبنيا در مم درننرنم ننم ث.

 -2الدراسة االستطالعية:
تعتبا درااد م دف تطبعيم نام م نهنم ضم دربم
نررو خبرهررن متممررا نررو

درع نم مظاد قاتبنطهن بنرنيادو،

ر ا عيمررم درااد ررم ،ضم ررب دربنم ر

"عبددد الرحمدداس عيسددو

" درااد ررم

دف رتطنعيم ئررم ااد ررم د تمشررنضيم ت ررنأ ر بنم ر بنرمص ر ا ع ررى نع نررن ا ريررم م ر ا
ن ا ع بمنه ،منن ت نأ رمن بنرتنما نو صبميم در رن ا درنمه يرم درن رتعن م قصرا اربط
نتغياد دربم .
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

ضرم ئرراه درااد ررم دف ررتطبعيم ،ا ا خطر ة قنمرن بهررن ئررم ت نير د ررتنناة د ررتبينو
يقررين عبقررم درتسنعررا دف تنررنعم بنرتمصرريا درااد ررم ع ررى عيمررم ب ر عرراائن  08نادئ ر
نتناان بنر مم درننرنم ننم ث بننم يم درشهيا بناث نمم باد اة نايبم در داث قيم ب ماة.
ااامن نو خبا ئاه درااد م درتمما ننن ي م:
ا ح درتع ينم درن تعن م ضم دعادة (دف تبينو).

 -نبمنم

 -ا ح در غم درنعتناة ،عاا

ا غن ض ضم درم نن .

 -نا نب نم بم ا دف تبينو رعيمم درااد م نقنامم يعنا ن ت

درتبنيا.

 نا ضها اضادا درعيمم ر باد ا درنقتامم رإل نبرم ،منمر م رب نقيرنن ريمرا ( )80براد ائم (ن دض
 -إعررناة تميي ر

اد ،ن دض  ،نمنيا ،نعناض ،نعناض اد).
دعادة (دف ررتبينو) ع ررى عيمررم درااد ررم ،اث م ررنب صررا

نبررن دف ررتبينو

ع ى عيمم درااد م.
ننادا ما عنا ع نم ريا درن تن دعص م درراث ترا ضيره نرو مير دفعرادا ،مع را
او رما ن تنر عنادتره تقنريراه ،ظا ضره دف تننعيرم درنقنضيرم بعرا ت نير دف رتبينو ع رى
اضادا درعيمم دف تطبعيم

نعه ،تا ت

ي ه درنبمظن درتنريم:

 إئننا دف نبم ع ى بعض بم ا دق تبينو. غنررر ض ضرررم بعررررض درنصرررط من درن ررررتعن م(خنصرررم ضرررم درنمرررر ا درننرررر ) درنتع رررربنرتسنعا دق تننعم درناا م( ت نيا  -ن تشنا درت يه دفاشنا درناا م)
 -شم

بعض درتبنيا نو بعض دربم ا درنتشنبهم ،را تتا دف نبم ع يهن.

 عاا قااة درتبنيا (اضادا درعيمم) ع ى درتساي بيو باد ا دقختينا درنتقنابم(ن دض

اد  -ن دض ) (نعناض اد  -نعناض) ،عاا د تيعنب ضها دقختينا (محايد).
منن ئ نعا

م نن ،مي

نام م درنادئقم نو ائا درنادما درتم يم و ضيهن در نمب دقمسعرنرم

يشعا درنادئ بنرق  ،درن ا ب اعم عراا درتاميرن ضرم دف نبرم ...،درربعض

را يتعننا ن دق تبينو ب ايم.
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الفصـل السادس

مررا ئرراه درنبمظررن اا بمررن إرررى اررا اة درقيررنا بتعررايب ن ر ا ن ررن بعررض
درنصررط من درغنناررم ،دربمر ا درنتشررنبهم ،بعررانن قررانمن د ررتنناة دق ررتبينو رن ن عررم نررو
درنممنيو عخا

هم مظائا ،ت ص من إرى نن ي م:

 قنمررن بتعررايا د ررا دق ررتبينو ضمصرربأ "درتسنعررا دق تنررنعم درناا ررم عبقترره بنرتمصرريادرااد م را تبنيا در مم درننرنم ننم ث".
 قنمن بتعايا باد ا دقختينا إرى (اد نن-غنربن-امينمن-منااد-اباد) نا د تقابمن درااث إررى درعنرابنب دختيناد ئم (دائما-أحيانا-ألبدا).
 قنمن بتغييا تب يط بعض درعبناددرنام م درعنايم درن ت

درنصط من متى تتمن ب ن اضادا درعيمرم نرو مير

درتع ينم.

 -ماضمن بعض دربم ا درعبناد

متى ق يشعا درنادئر امره ضرم نقرنا د رت دب ،غيامنئرن

بمخا نب نم رن ا ع درااد م.
 وأخيددر قنمررن بتعررايا بعررض دربم ر ا إعررناة صررينغتهن بنررن يخرراا ااد ررتمن نررو مي ر دربي ررمدرناا م در ند ايم ضم ا م نن تط ع به المحكموس نو دقتادمن ومالحظات بناءة.

 -3الدراسة األساسية:
 1-3منهج البحث:
إو دختينا درنمه درن تخاا ر ااد م يعتبا اناد تمااه طبيعم نشم م دربم درتم مايرا
ااد تهن ،يقصا بنمه دربم

درطايقم درتم يتبعهن دربنم

ضرم ااد رم ظرنئاة نرن ،صرسهن،

تس رريائن ،درررتمما ضيهررن درتمبررب بهررن ن ررتقبب ،منررن يتاررنو درنررمه نررن ي ررتخانه دربنم ر نررو
اا د نخت سم ر ص ا إرى ار درها ( .فؤاد البهي السيد ،1791 ،ص.)123
درغاض دع ن رم نرو ئراد ئر

صر

دقعرن نعريو ،درمشر

عرو عبقرم درتسنعرا

دق تنررنعم درناا ررم (ت نيررا-عمنصررا دربي ررم درناا رريم) بنرتمصرريا درااد رم رتبنيررا در ررمم
درننرنررم نررنم ث ،ضررنرنمه دعمنررا نب نررم د ررت نبم رتط عررن درااد ررم ئ ر المددنهج الوصددفي
اإلرتباطي عممن

ماان درعبقم بريو نتغيرايو ر صر ا إررى مترن
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

عبدد الدرزاح حيبددي " :بممره د تقصررنم يمصرب ع ررى ظرنئاة نررو درظر دئا درتع ينيررم درمس ريم بقصررا
تشخيصهن مش

دمبهن تمايا درعبقم بيو عمنصائن بيو ظ دئا تع ينيم اخا ".

(عبد الرزاح حيبي ،1711 ،ص. )143

د تننعيم ا مس يم منن ئم ن
درعبقن بيو

ا ينمو دعتتبناه  " :د تقصنم يمصب ع ى ظنئاة
اة ضم در دق بعا تشخيصهن مش

عمنصائن"( .أحمد تركي رابح ،1794 ،ص )127

.

إو درنمه در صسم دفاتبنطم ئ ن ن عم دف ادمد
درظنئاة ا درن ا ع ،دعتنناد ع ى ن درمقن

دربينمن

تم يب منضين اقيقن ق تخبص اقرتهن در صا إرى متن
درن ا ع نما دربم  ،ع ى دراغا نو او در ص
ر بم

در صسيم إق امه منياد نن يتعا

در ص

دمبهن تمايا

دربمنيم درتم تتمننا ر ص
تصميسهن نعنر تهن تم ي هن
ا تعنينهن عو درظنئاة ا

دراقي درنتمننا ئ درها

دع ن م

إرى درتم يا درتس يا ،ار

ضم ما ا

درنمه يم درنتبعم قااة دربنم ع ى درتس يا دق تاقا.
ئاد دربم
او دع

ب در صسم د تخاا ضم در نمب درمظاث ،ئ يعمم إ تخادا دع نريب درعق يم ضم

تم يا دربينمن
درعبقن

ب نمبه درمظاث درتطبيقم تط ب د تخادا درنمه در صسم دفاتبنطم ،إا
نمنقشتهن درنقنامم رتمايا

ص

ع دنا ن ق

نن ،درمش

عو

دفاتبنطيم بيو درتسنعا دف تننعم درناا م ضم نمن اه دعابعم درتمصيا

درااد م رتبنيا در مم درننرنم ننم ث (عيمم درااد م).
ن مقا درتس ياد
يص

درنت ضاة ،نو ئمن تا دختينا المنهج الوصدفي اإلرتبداطي بنعتبرناه

در دمب درنتع قم بإشمنريم دربم

دربينمن

درم عيرم درمنيرم ،درترم يرتا تم ي هرن ع رى

ا م ضااينته ،ن تخانيو دع نريب دفمصن يم درتم تتمن رب نر طبيعرم درنرمه

درترم نرو

ائنهن:
* م نب درم ب درن يم.
* درتم يا درمنم درميسم ر بينمن .
* م نب نقنيين درمنعم درنامنيم نقنيين درتشت .
* م نب نعننا دقاتبنط بيا و (. )R
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس
بعا ار يتا اضض درسااين ا قب رهن نا تعنيا درمتن .
 -2-3مجتمع وعينة البحث :

ااد م اث ظنئاة د تننعيم ا مس ريم ا تاب يرم ،تعتنرا ا ن رن ع رى درعيمرم درنرمخ اة
نو ئاه درظنئاة ،إا امه با و عيمم ق م تطي ااد م اث نشرم م ،تعرا

العيندة بممره رنم

نو ن تن دربم  ،م ا درعيمم ئ عراا عمنصرائن ،منرن ينمرو تعايسهرن بممهرن ن ن عرم نرو
درن شنئاد

درنمخ اة نو ن تن نعيمم ،يساض او تم و دفمصن ين

درنشنئاد ننن م رنعنرا درنشنئاد ضم درن تن

دقص م( .فوز

ومجتمع البحث ئ " :درن تنر درراث ياا ره دربنمر
ر ني نسااد

درتم تتص

بهرن ئراه

عبد الخالح ،2009 ،ص. )119

ر دم منمر ئراه درااد رم شرنن م

ئاد درن تن ا منمر نرو خربا درعيمرم ،يشرتنا ن تنر دربمر ع رى نير

در ماد درتم تاخا ضم تم
رنن منم

درن تنعن

يمه"( .محمد الدينعمر خير

 ،1777 ،ص. )293

درناا م مبياة درم ا ضم درغنرب ،ضإمه ق ينمو ر بنم إ رادم

ااد ته ع ى ما عمنصا درن تن دعنا دراث ياضعه عو ي م قختينا عيمم درااد م نرو ارر
درن تن بمي ينن ه تننيب

صناقن( .عبد الهاد الجوهر

 ،2002 ،ص. )211

أ-مجتمع البحث:
يتم و ن تن دربم

درنرادا ااد رته نرو ن نر ع تبنيرا در رمم درننرنرم ننم يرم بننم يرم

درشهيا :بناث نمم نايبم در داث ب ماة ،درنقاا عاائا بـ 118ت نيراد نر نعيو ع رى نرب
تخصصن ئم :ع ا ت ايبيم ،آادب ض سم ت ييا إقتصنا ض در ا ا درتنرم:

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

جدول رقم ( )01يمثل خصائص مجتمع البحث
عيوم تجريبية
آداب وفيسفة
تسيير واقتصاد
المجمـوع

ذكور

النسبة المئوية

إناث

النسبة المئوية

المجموع

النسبة المئوية

عدد التالميذ

11

10.11

01

01.11

77

11.20

المعيديــس

21

01.27

22

10.01

11

28.11

عدد التالميذ

17

10.71

11

11.80

281

11.70

المعيديــس

21

11.11

18

00.11

11

20.10

عدد التالميذ

18

11.17

28

11.11

18

21.81

المعيديــس

81

10.07

80

72.11

87

81.81

عدد التالميذ

282

11.72

17

01.87

118

288.88

المعيديــس

12

21.10

11

20.10

17

17.21

ب -تحديد عينة البحث:
مها

نو خبا عن يم تمايا عيمم دربم إرى درتعاي

ع ى خصن ص درن تن درراث

تنن رره ،درنتم ر و نررو  118ت نيرراد ،ئمررن ام ر دع عايرراة نررو درعيمررن م را نمهررن يتمن ررب
طبيعم درن تن  ،م ع درنشم م ،ضم بمنمن دعتنرامن العيندة الطبييدة ئرم ":اخرا عيمرم نرو
ن تن دربم

ب د طم در مب بنرصراضم (عشر د ين) نرو ادخرا ن ن عرن

ضاعيرم ا طبقرن

نم مم نو عمنصا رهن خصن ص نشتامم( .موريس أنجرس ،2001 ،ص . )304
إو المعاينددة الطبييددة ئررم صررم

نررو المعاينددة اإلحتماليددة دررراث يمط ر نررو ضمرراة او

ئمن خنصريم ا عراة خصرن ص تنيرن عمنصرا ن تنر دربمر

درترم قبرا نرو اخرائن بعريو

دقعتبنا قبا دقمتقنم ،ي نأ ئاد دف رادم بإنشداء ن ن عرن صرغياة ا طبيدات ريم و رهرن
بعض دقم

نا ،عممن معتقا او درعمنصا درنم مم رما طبقم رهرن بعرض درتشرنبه

او مرا نمهرن

يتنين ضم مسن در ق عو درن ن عن دعخا .
بهاد مانو درما ا درهنا رما درن ن عن ضم درعيمم ،نا مق ا بمعاينة عشوائية
داخل كل طبية ،يساا درنعنيمم درطبقيم يصبأ نو درننمو اخرا بعريو دقعتبرنا انمرنم رمب
درعيمم عاا نو درنتغياد  ،درتم يمتنا او يم و رهن تمنياد ضم درمتن  ،ئماد ق تتعاض ض رن
نررو عمنصررا ن تن ر دربم ر ن ا ر ع درااد ررم رخطررا درتهنرري
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

درطبقيرررم ت رررنأ بارررننو اا رررم تمثيييدددة عاليدددة ليعيندددة تمرررا اقرررا اخطرررنم نرررو درنعنيمرررم
درعش د يم.

(. )Pinto et Grawitz, 1967, p585

ج -تحديد حجم العينة
إو م ا درعيمم ئ عاا درعمنصا درترم تمر و درعيمرم ،ئمرن ع دنرا قبرا نرو اخرائن
بعرريو دقعتبررنا رتمايررا م ررا درعيمررم م ررب مرر ع درنعنيمررم ،ضررم منرررم درتمايررا دقمتنررنرم
(درنعنيمم دف ننريم) ،ضغو م ا درعيمم م ب

()Trudel et Antonius

يتماا بق دعا اينايم ،بن ت هننمن نو ئاه درنعرناق م رتطي او مقراا بعرض درمرا ا
درتطبيقيم درعننم

ار م ب درعاا دقمتننرم رن تن دربم درن تها

 ضم ن تن دربم دراث ق يقا عو  288عمصا ي ب اخا  %08ع ى دعقا -ضم ن تن دربم

دراث يقاا ببعض درن ن

إرى بعض دآلق

ضنعضاا دخا  288عمصرا

نو ما طبقم نعاة ،اخا إ ننرين  %28عو ن تن دربم .
 انن ضم درن تنعن درمبياة ضتمسم م بم  %2نو ن تن دربم .(موريس أنجرس ،نفس المرجع ،ص ص )317 ،319

م ب نن ب  ،ضغو ن تن ااد تمن درنتم و نو  118ت نيراد ،تنن ره تننريب صرميمن
نمن بن عيمم بم بم  % 10نو عاا اضاداه ،بنرتنرم يم و م ا عيمم دربم  111 :تيميدذا
()N=111

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

جدول رقم ( )02يمثل حجم مجتمع الدراسة و عينة البحث
العينـة األصييـة

عينـة البحـث

النسبة المئوية

 118ت نياد

 220ت نياد

%08

د -كيفية اختيار و تحديد العينة
عممن مق ا بااد م درعبقم دقاتبنطيم بيو درتسنعا دق تنرنعم درناا رم

درتمصريا

درااد رررم عضرررادا درعيمرررم ننرررنب بنرنعررراق در رررم يم رتبنيرررا در رررمم درننرنرررم نرررنم ث ضرررم مرررا
درتخصصن ،

رمم تم و درعيمم ننن م رن تن درااد م ( 118ت نيرا) تننريب مقيقيرن ،ت رب

ع يمن نادعنة ن ت

درتمصيا درااد م (درنعاق در م يم):

 -2مق ا ا ق بترتيب متن

درتبنيا تاتيبن تمننرين م ب ما شعبم

 -1مق ر ا بتيسدديم ن تن ر دربم ر إرررى ثددالث طبيددات ضررم مررا شررعبم ،م ررب درمتررن

درناا رريم

(جيدة ،متوسطة ،ضعيفة)
 -1بنعتبنا درمتن

ن نعم توزيعا طبيعيا م ب م ب نمممرى غر ص ،ت صر من إررى درمترن

درتنريم درنتنن م ضم در ا ا درتنرم:

* شما اقا ( )81درت ني دقعتادرم عضادا ن تن

عيمم دربم

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

جدول رقم ( )03يمثل توزيع أفراد مجتمع البحث حسب مستوى النتائج في كل شعبة
عيوم تجريبية

آداب و فيسفـة

تسيير و اقتصاد

المجمـوع

الفئــة

 21ت نيـا

 21ت نيـا

 81ت نيـا

 10ت نيـا

ب

متن ـ نت طم

 11ت نيـا

 78ت نيـا

 20ت نيـا

 201ت نيـا

ج

متن ـ اعيسـم

 21ت نيـا

 21ت نيـا

 81ت نيـا

 10ت نيـا

المجمـوع

70

281

18

218

أ

مستوى النتائج
متن ـ

يـاة

 -1عممررن اخررامن عيمررم دربم ر بم رربم  %10نررو ن تن ر درااد ررم ،بررمسن درطايقررم ررتمخا
 %08نو ما طبقم نو درطبقن

درننن م رن تن دربم  ،ضمنم درعيمم منرن ي ارمهن در را ا

دآلتم:
* جدول رقم ( )04يمثل توزيع أفراد عينة البحث حسب مستوى النتائج في كل شعبة
عيوم تجريبية

آداب و فيسفـة

تسيير و اقتصاد

المجمـوع

الفئــة

80

80

81

27

ب

متن ـ نت طم

11

10

87

77

ج

متن ـ اعيسـم

80

80

81

27

المجمـوع

17

02

20

220

أ

مستوى النتائج
متن ـ

يـاة

د -خصائص عينة البحث
تنيررن عيمررم ااد ررتمن بعرراة خصررن ص ،ر

مقر ا بعااررهن دعتنررناد ع ررى الجددداول

الدوائر النسبية ،ارر ر تعبيرا بصر اة ا ارأ اا عرو خصرن ص عيمرم درااد رم نرو
مي

در من ،در و ،درشعب درااد يم ،دفعناة ن ت

درمتن

درااد يم (درنعاا در رم ث)،

ضينن ي م عاض عئا ئاه درخصن ص.
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

جدول رقم ( )01يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس
تكـرار التالميـذ

النسبـة المئويـة

النسبة في الدائرة

الجنـس
ذكـور

17

%11.72

°211.87

إنـاث

71

%11.87

°117.72

المجمـوع

220

100%

°118

الشكل رقم ( )04يمثل اليطاع الدائر ليعينة حسب الجنس
مبمظ نو خبا در ا ا اقا ()81
او م رربم دفمررن

تس ر

درشما اقرا ( )81او اغ بيرم اضرادا درعيمرم إمرن  ،يعمرم

م رربم درررام ا بنررن يت دض ر ن ر ت ني ر خنصرريم در ررمن ضررم درن تن ر

در ند اث ،مي ب ر تمرادا دفمرن  71بم ربم  %11.87نرا ي يهرن تمرادا دررام ا  17بم ربم
( ،%11.72ن نم درعيمم تقايبن إمن  ،درن

ام ا) ،ع يه درس م درغنريم رعيمم درااد رم ئرم

دفمن .
*نبمظم :رتننيا درم بم ضم دراد اة دعتنامن ع ى درقنم و درتنرم:
تمادا درس م × °118
درم بم ضم دراد اة =

( .سيد التل ،2001 ،ص )10

ن ن ع درتماداد

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

جدول رقم ( )01يمثل توزيع أفراد العينة حسب السس
تكـرار التالميـذ

النسبـة المئويـة

النسبة في الدائرة

السـس
 19-19سنة

28

%80.78

°12.18

 20-17سنة

01

%72.18

°101.78

 22-21سنة

11

%18.88

°71.88

المجمـوع

220

100%

°118

17-18
19-20
21-22

الشكل رقم ( )01يمثل اليطاع الدائر ليعينة حسب السس
يتاأ نو در ا ا اقرا ()87

درشرما اقرا ( )80او غنربيرم اضرادا درعيمرم ئرا تبنيرا

تتاد ح اعننائا بيو  18 27مم مي قاا عاائا بـ:
 01ت نيرراد بم رربم  %72.18نررو م ررا درعيمررم ،مررا ضررم درتاتيررب درنررنمم ض ررم درتبنيررا درررايو
تتاد ح اعنرنائا بريو  11 12رمم ضقرا ب ر عراائا  11ت نيراد بم ربم  ،%18ضرم دراتبرم
درننرنم درتبنيرا دررايو تتراد ح اعنرنائا بريو  20 27رمم مرنو عراائا  28تبنيرا بم ربم
.%0.78
نررن ينمررو د ررتمتن ه او غنربيررم اضررادا عيمررم دربمر ئررا غيررا نعيررايو ،تت دضر ئرراه
درم بم ن در و درطبيعم رتبنيا در مم درننرنم ننم ث ،إنن درس م درننميم ضتننا غنربن ض م درنعيايو
امينمن درتبنيا درايو درتمق د بنرناا م بعا ( )81م د  ،انن درس م درننرنم ( 20-27مم)
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

م رربتها صررغياة ( )%80.78ضتننررا عررناة درتبنيررا درررايو درتمق ر د بنرناا ررم ضررم ررو 80
ئا غنربن نو ابمنم قطنع درتابيم.

م د

جدول رقم ( )09يمثل توزيع أفراد العينة حسب شعبة الدراسة
تكـرار التالميـذ

النسبـة المئويـة

النسبة في الدائرة

الشعبـة
آداب و فيسفـة

02

%11.10

°207.10

عيـوم تجريبيـة

17

%11.12

°201.17

تسييـر و اقتصـاد

20

%21.81

°11.71

المجمـوع

220

100%

°118

شكل رقم ( )01يمثل اليطاع الدائر ليعينة حسب شعبة الدراسة
مبمظ نو خبا در ا ا اقا ( ،)80درشما اقا ( ،)81او عراا درتبنيرا ضرم شرعبم
آادب ض ررسم  02ت نيرراد بم رربم  11.10نقررناب رراد رعرراا درتبنيررا ضررم شررعبم ع ر ا ت ايبيررم
ئ  17ت نياد بم ربم  ،11.12بيمنرن يرمتم ضرم دراتبرم درننرنرم عراا درتبنيرا ضرم شرعبم ت رييا
دقتصنا دراث قاا برـ  20ت نيراد بم ربم  ،% 21.81ئراد ن دضر

راد ر دقر درااد رم ضرم

درنمطقم در غادضيم درتم ت ا بهن ننم يتمن ،دراث يس ا ع رى او نعظرا تبنيرا در رمم درادبعرم
نت ط يت ه و إرى در اعيو درنشتاميو ع ا تمم ر يم
درتبنيا ضم مهنيم در مم ا رى ننم ث درت ه إررى آادب

آادب

ض رسم ،تمر و اغبرم

ض رسم بنرم ربم رتبنيرا راع نشرتا

آادب ،إرى ع ا ت ايبيم بنرم بم رتبنيا اع نشتا ع ا تمم ر ين.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

الفصـل السادس

جدول رقم ( )09يمثل توزيع أفراد العينة حسب إعادة السنة
تكـرار التالميـذ

النسبـة المئويـة

النسبة في الدائرة

إعـادة السنـة
غيـر معيـد

07

%70.10

°171.10

معيـد

10

%11.10

°07.10

المجمـوع

220

100%

°118

شكل رقم ( )09يمثل اليطاع الدائر ليعينة حسب إعادة السنة
مبمررظ نررو خرربا در ررا ا اقررا ( ،)87درشررما اقررا ( )87او عرراا درتبنيررا درغيررا
نعيايو (در اا) ي ن ث  07ت نياد بم بم  %70.10بيمنن عراا درتبنيرا نعيراث در رمم ئر 10
ت نيرراد بم رربم  %11.10بنعمررى او م رربم درتبنيررا الغيددر معيددديس ئررم ثالثددة أربدداع درعيمررم،
المعيديس ينن و ربع العيندة ،ئراه درم رب نمطقيرم باا رم مبيراة ضرم ئراد درن رت

نرو

درااد م ،م ب ئاد در ا ا نت دضقم تنننن ن ت ني درتبنيا (اضادا درعيمم) م ب در و.
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جدول رقم ( )07يمثل توزيع أفراد العينة حسب مستوى التحصيل الدراسي في كل شعبة
نتائـج جيـدة
الشعبـة

نتائـج ضعيفـة

نتائـج متوسطـة

تمادا

درم بم

درم بم

تمادا

درم بم

درم بم

تمادا

درم بم

درم بم

درتبنيا

درن يم

دراد اة

درتبنيا

درن يم

دراد اة

درتبنيا

درن يم

دراد اة

آداب و فيسفة

80

%1.71

°10.81

10

%18.11

°287.07

80

%1.71

°10.81

عيوم تجريبية

80

%1.71

°10.81

11

%10.78

°281.18

80

%1.71

°10.81

تسيير و اقتصاد

81

%1.12

°87.17

87

%80.71

°10.27

81

%1.12

°87.17

المجمـوع

27

%21.01

°07.10

77

%11.71

°112.81

27

%21.01

°07.10

شكل رقم ( )09يمثل اليطاع الدائر ليعينة حسب مستوى التحصيل الدراسي في كل شعبة

نررو خرربا در ررا ا اقررا ( ،)28درشررما اقررا ( )80مبمررظ او عرراا درتبنيررا ا ث
درن ت

در يرا ضرم مرا نرو درشرعبتيو آادب

ا ث درن ررت
درن ت

دراررعي

ضررم مررا نررو درشررعبتيو ئر ( )80تبنيررا بيمنررن عرراا درتبنيررا ا ث

در يا ماد درن ت

عرراا درتبنيررا نررو مسررن درن ررت
درت ني درطبيعم رن ت
ا ث درن ررت

ض رسم

ع ر ا ت ايبيرم ن رن ث رعراا درتبنيرا

درارعي

دقتصرنا ئر ( )81يننرا ن ر

ضرم شرعبم ت رييا

ضررم شررعبتم ع ر ا ت ايبيررم آادب ض ررسم ئرراد ي دض ر

درتمصيا درااد م م ب غ ن

در يررا ي ررن ث  27ت نيرراد ا ث درن ررت

 ،% 21.01بيمنن عاا درتبنيا ا ث درن ت

بنرم بم ر ن ن ع ،ضعاا درتبنيرا
دراررعي

اياررن  27ت نيرراد بم رربم

درنت ط ي رن ث  77ت نيراد بم ربم ،%11.71
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الفصـل السادس

ئرراه درم ررب نقنابررم رراد رم ررب درت ني ر دفعتررادرم درنقررااة بررـ  %21م رربم درتبنيررا ا ث
درن ت ييو در يا دراعي  %10 ،م بم ا ث درن ت

درنت ط.

جدول رقم ( )10يمثل توزيع أفراد العينة حسب النجاح في شهادة الباكالوريا ()2012
شهادة الباكالوريا
آداب و فيسفة
عيوم تجريبية
تسيير و اقتصاد
مجموع العينة

تكرار التالميذ

النسبة المئوية

النسبة في الدائرة

من ـأ

11

%18.07

°70.21

اد ـب

17

%11.10

°01.01

من ـأ

17

%10.12

°78.70

اد ـب

18

%27.17

°11.12

من ـأ

80

%81.10

°20.10

اد ـب

28

%80.78

°12.12

من ـأ

00

%08.11

°202.07

اد ـب

07

%17.07

°270.11

درن نــ ع

220

%288

°118

شكل رقم ( )07يمثل اليطاع الدائر ليعينة حسب النجاح في شهادة الباكالوريا 2012
نرو در را ا اقرا ( )22درشررما اقرا ( )87مبمرظ او م رربم درتبنيرا دررايو تمصر د
ع رررى شرررهناة دربنمنر ايرررن ئرررم %08.11

م ررربم دعضرررادا دررررايو ررررا تمصررر د ع رررى شرررهناة

دربنمنر اين ئم  ، %17.07نعمى ئاد او درتمصريا درااد رم رهراه درعيمرم ئر نت رط ،قرا
منم م بم درم نح بنرم بم عضادا ن تن دربم ئم  ،%18نعمى ئاد او عيمم دربمر ننن رم
تننيب ياد ر ن تن دعص م ر ااد م.
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الفصـل السادس
 3-3مجاالت الدراسة :

 -1المجددال المكدداني :ا اي ر درااد ررم درنيادميررم بننم يررم درشررهيا بررناث نمررم در دقعررم برراد اة
نايبم در داث ب قيم ب رماة،

درترم ضتمر

اب دبهرن خربا درن را درااد رم ،2771-2772

درنتابعم ع ى ن نمم إ ننريم تقاا بـ 7788ا ²نمهن  2888ا ²ن نمم نبميم ،قا ب عاا
درتبنيا بهن ئاد درن ا درااد م  078" 1821/1822ت نيا" ن نعيو ع ى  20ض ج تاب ث
( 81ا رررى نررنم ث 81 ،ننميررم نررنم ث 87 ،اضرر دج ننرنررم نررنم ث ن نعررم منررن ي ررم  81ع رر ا
ت ايبيرم 81 ،آادب ض ررسم 82 ،ت رييا إقتصررنا) ضينرن يخررص مترن
دربنمنر اين ،ض مقاا متن

دعاب

درننم يررم ضرم شررهناة

م د دعخياة ،درترم تننرا درمظرنا در ايرا بعرا دفصربمن

درتاب يم ،منن ي م:
جدول رقم ( )11يمثل نتائج شهادة الباكالوريا خالل األربع سنوات األخيرة بثانوية
الشهيد :باد مكي ،زريبة الواد  ،بسكرة.
دورة
جـواس 2007

جـواس 2010

جـواس 2011

جـواس 2012

التالميذ

عيوم تجريبية

آداب و فيسفة

تسيير و اقتصاد

المجمـوع

درننتممـ و

18

17

21

220

درمن مـ و

20

87

80

11

درم بم درن يم

18.88

11.80

12.10

17.01

درننتممـ و

71

71

10

121

درمن مـ و

07

11

10

218

درم بم درن يم

11.11

17.11

07.17

18.70

درننتممـ و

70

71

17

201

درمن مـ و

01

12

27

288

درم بم درن يم

11.17

18.17

00.11

01.11

درننتممـ و

77

281

18

118

درمن مـ و

07

10

87

71

درم بم درن يم

00.71

17.20

11.11

18.88
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 -2المجال البشر  :اا درن نا دربشاث رااد رتمن ن ن عرم نرو تبنيرا در رمم درننرنرم نرنم ث
رنخت
درااد م

درتخصصن (ع ا ت ايبيم ،آادب

دقتصنا) درايو ينن و عيمرم

ض سم ،ت ييا

دربنر عاائا  220ت نيراد نرو ن تنر دربمر دربرنر عراائا  118ت نيراد اث بم ربم

 %08نو ن ن ع تبنيرا در رمم درننرنرم نرنم ث ،إارنضم إررى بعرض دع رنتاة نرو ن نر ع 17
ا تناد ،ماد ن تشنا درتابيم دراث يننا در نمب درتمظينم ضم درنب

م.

 -3المجال الزمني :بعا دقمتهنم نو در نمب درمظاث ر ااد م ،دمتق مرن إررى درااد رم درنيادميرم،
درتم نا بنرنادما درتنريم:
أ -المرحيددة األولددى :إعررادا خطررم درااد ررم درنيادميررم ،اررر ب ارر دف ررادمد درنمه يررم
درنمن بم ،إانضم إرى تصنيا د تنناة دق تبينو نا عااهن ع ى ن ن عم نو دع نتاة فبادم
اايها ضيهن ريتا ضم دعخيا صينغتهن ضم ص اتهن درمهن يم (صا درنممنيو).
ع رررى درظرررا

ب -المرحيدددة الثانيدددة :إ رررادم ااد رررم د رررتطبعيم ر تعرررا

دفنمنميرررن

درنت ضاة ضم درنيادو ،نا صبميم در ن ا درنمه يم درن تعن م ابط عيمم دربم .
ج -المرحيددة الثالثددة :تطبيرر د ررتنناة دق ررتبينو ضررم صرر اتهن درمهن يررم ع ررى عيمررم دربمرر
درنختناة (عيمم طبقيم عش د يم) ،إانضم إرى إ ادم نقنب م ن در ناة :نايا درننم يم ،ن تشنا
درتابيم ،بعض ا نتاة در مم درننرنم ننم ث.
ا -المرحية الرابعة :بعا ن دق تنناد (دق تبينو) ،قنمن بتساي دربينمن درنتمصا ع يهرن
ضررم رراد ا إمصررن يم ،نررا م ررنب درم ررب درن يررم درنت ررطن درم ررنبيم نررا درقيررنا بنعنر ررم
دربينمررن بررنرنبان دفمصررن م  ،SPSSاخيرراد تم يررا تس رريا درمتررن
درتسنعا دق تننعم ( تعن و -تمنضن –تمي

– صادع )

ضررم ارر عن يررن

ضم ا م ضااين درااد م.
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 4-3أدوات جمع البيانات :
إو دقختيررنا در ر يا درنمن ررب عا د
بنربنم

اضاا

ر ص ا إرى متن

ن ر دربينمررن نررو ائررا درع دنررا درتررم تررباث
ع رى عراة ع دنرا ممر ع

اا  ،ئراد دقختبرنا يت قر

درنشم م ماد طبيعم درت نبق .
 1-4-3المالحظـة:
نيررن

Chauchat

ام دع ا طاد
غيا

 Hélèneضررم متنبهررن

نو درنبمظن

"en psycho-sociologie

 "L'enquêteبرريو نبنررم

ئم :درنبمظم درنشنامم ،درنبمظم درنبنشاة ،درنبمظم

درنبنشاة) H.Chauchat pp89-90( .

ااررن

عمددر أكتددو

ضررم متنبرره

"des Sciences Sociales

درت نيقيرم ،درنبمظرم درنتعررااة إو تمايرا درهرا

 "Méthodologieدرنبمظررم

دررراث تعنرا درنبمظرم نررو ا ره ئرم نام ررم

نهنم ،نناد ع يمن او مبمظ ؟ انو اث إطرنا مظراث نسرنئينم ينمرو او تتار نبمظتمرن ؟
ع ى اث نو درسااين ت تعنا ؟
ع ى ئاد دع نن دعتنامن ع ى درم ع درنمن ب نو درنبمظم بمما عن مرن درراد ا ضرم
درننم يم نمنو إ ادم در نمب درنيادمم ر بم

ئ :

 المالحظة المشاركةئم طايقم نطبقم ضم دربم دعمتا ب ر م بشرما نتطر ا ،ضرم ننرا ئراد درمر ع
نو دعبمن
تقمين

درااد ن در يم ر يم دق تننعيم ينمو او ياي

دربنمر إريهرن ،تقميرم ا

اخا ر ن دربينمن .
نو ائا ن دصسنتهن امهن تساض ع ى درنبمظ دراخ ا ضم درن ن عم درتم ياا هن

ضيشنامها درمينة

درنشنعا

ن بقن ما ا درنشنا

دقمسعنق

انو عبقم نبنشاة  ،ئاه در ننعم ق تعا

درنبمظ دراث ق ينمعه ا اه نو تط يا عبقته بمعان هن

(اث اعانم در ننعم درناا م) ،ضيقب مه مصاي

ا شخص ينق و به ،ننن ي نأ ره
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بنرتعاي

إجـراءات الدراسـة الميدانيـة

ع ى نيادو دربم

بما

تسنصي ه

ي نأ ره دمتننبه ر ننعم او يمان ضيهن

يشنا اضعنرهن نشنامم منن م( .مصطفى عمر ،1794 ،ص ص . )121 ،124
إو ا ا دقمرراننج

درنشررنامم درمنن ررم ي يررا دربنمر درتم ررم بصررسن خنصررم قررااة

ضن قم فتقنو ئاد درا ا دقمانن م.
نو ائا درصع بن درتم تعتاض ئاه درطايقم :درمينايم ،ضم رب قر ا

H.Chauchat

او نق ررررم درمينايرررم ئمرررن تقتررراو بنرخادضرررم ،دع رررط اة ،ارررر امررره ررررا درقيرررنا بنرنبمظرررم
درنشنامم،

را ت

يا دربنمر نرن يراده نرن ي راث انننره إررى اث نرا يرم أ بنقمراننج

معا عناث متا نشنعاه ع دطسه ضم ن دق

منياة ،H.Chauchat( .نفس المرجع ،ص )72

إو ااد رم ضهررا درظررنئاة درن م ظررم تعتنررا ع رى نررا دقاتبررنط درشخصررم ر نبمررظ
بن ن عم دربم .
قرررا دعتنرررامن ضرررم ااد رررتمن ئررراه درنتنن رررم ضرررم " التفاعدددل االجتمددداعي المدرسدددي
وعالقتددب بالتحصدديل الدراسددي" ع ررى ئرراه درتقميررم ،بشررما يررا عو دربنمر ئر امررا عمنصررا
دربي م درناا يم بمما ظيسته "ن تشنا درت يه
درنيادمم،

قا ناى ع ى تعييمه بنرننم يم ناة ااب

دفاشرنا درناا رم" بنرننم يرم نمرا دربمر
م د  ،بنعمى او اضادا درعيمرم ئرا ع رى

دتصنا به نما او منم د ضم در مم درادبعم نت ط بمما نهننه ضم نقنطعم تاخ ه.
ضم درننم يم ئمن عبقم نيقم بيو دربنم

تبنيا در مم درننرنم ننم ث (اضرادا عيمرم

دربم ر ) نررو خرربا نمررن ا عن رره درنتنن ررم ضررم دفعرربا ،درت يرره ،تم يررا درمتررن

دفاشررنا

درمس م ئاد نن نعا ع ى او تم و تقميم المالحظة المشاركة ضعنرم ياد ضم بمنمن ئاد.
 2-4-3االستبيـاس
يعتبا نو ائا اا د

نر دربينمرن درن رتخانم ضرم دربمر

در صرسيم مظراد رنب نتره

ررررار  ،قرررا قنمرررن بتصرررنيا دق رررتبينو بمن ررره دمطبقرررن نرررو ن اررر ع درااد رررم ائرررادضهن
ت نبقتهن ،قا دعتنامن ضم ااد تمن ئاه ع ى دق تبينو ممادة ا ي يم ر ن دربينمن .
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الفصـل السادس
تعا

إجـراءات الدراسـة الميدانيـة
د رتنناة دق رتبينو بممهرن ":اادة ر نر درنع نرن درنتع قرم بن ار ع دربمر

عررو طاي ر د ررتنناة نعيمررم تمت ر ث ع ررى عرراا نررو دع ر م ناتبررم بم ر ب نمطقررم نمن ررب
ي اث ت نيعهن ع ى اضادا عيمم دربم رإل نبم ع ى بم
قا صنن

ائن(.يحي مصطفى ،2000 ،ص )92

دق تنناة ضقن لميياس ليكرت درنعاا ،دراث يعطم ر نبم

دختيناد (تقاياد )،

نبنم

ئم ع ى درمم درتنرم:

اد نـن رهن نب اا ن ()1
امينمـن رهـن اا تيـو ()1
ابــاد رهن اا م دماة ()2
ئاد إاد منم

در ن م تعبا عو نعمرى نبيرا ربت رنه ،تعطرى عمرن ئراه درراا ن إاد

منو نعمنئن نعناان ،ضتصبأ ( )1.1 .2باق نو ).)1.2 3

(ميدم ،2003 ،ص )247

قا قنمن بتق يا دق تنناة إرى ق نيو:
أ -اليسم األول :يتانو دربينمن

درشخصيم درخنصم بنسااد

درعيمم يمتر ث ع رى دق را

در قب ,در من ،در و ،درشعبم (درتخصص) ،دفعناة بنرم بم ر مم درننرنم ننم ث.
ب -اليسم الثاني :يتانو اابعم نمن ا ئم:
* المحور األول :يتانو عبقرم درتسنعرا دق تنرنعم درناا رم (ت نيرا  -إاداة) بنرتمصريا
درااد م عضادا عيمم دربم (تبنيا در مم درننرنرم نرنم ث) ،يتارنو  28بمر ا مرا نمهرن ئر
نبشا ر عبقم درتسنع يم بيو درنتع ا

دفاداة درناا يم.

* المحور الثاني :يتانو عبقم درتسنعا دق تننعم درناا م (ت نيا  -ا تنا) بنرتمصريا
درااد م عضادا درعيمم ،يمت ث ئاد درنم ا ع ى  28بمر ا ئرم نبشراد ر عبقرم درتسنع يرم
بيو درنتع ا درنع ا.
* المحور الثالث :يتانو عبقم درتسنعا دق تننعم درناا رم (ت نيرا  -ن تشرنا درت يره
دفاشنا درناا م) ،يمت ث ئاد درنم ا ع ى  28بم ا تننرا نبشراد درعبقرم درتسنع يرم
بيو درنتع ا ن تشنا درت يه دفاشنا درناا م.
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* المحور الرابع :يتانو درعبقم بيو درتسنعرا دق تنرنعم درناا رم (ت نيرا  -ننربم)،
يمت ث ئاد درنم ا ع ى  28بم ا ،ما نمهن ئ نبشا نو نبشاد درعبقرم درتسنع يرم بريو
ننعم دراضن .

درنتع ا

نعمى ئاد ضإو دق تبينو قاا بطايقم تتمن ب ن ائاد

درااد م ،درت نبق درتم

تبم ر نررو خبرهررن عررو درعبقررم دقاتبنطيررم برريو درتسنعررا دق تنررنعم درناا ررم ،نتنررنب ضررم
درعبقن دق تننعيم درناا يم بيو درنرتع ا عمنصرا دربي رم درناا ريم درتمصريا درااد رم
عضادا عيمم دربم .
بممررا

امررن دررراد ا ضررم درنب

دق تبينو ع ى اضادا درعيمم

ررم نمررا دربمرر درنيررادمم ضررإو عن يتررم ت نيرر

نعه تا ب ه رم ضم ق قين م .

 3-4-3الميابيـة :
تعتبا اادة درنقنب م نو دعا د
داررمم

درهننم درتم تنمو دربنم نو درمص ا ع ى نع نرن

ضيرراة عنررن يايررا ااد ررته ،ت ررتخاا درنقنب ررم ضررم نرر دربينمررن نبنشرراة نررو

درنبم ر نيو ضهررم ا ر ب ر مص ر ا ع ررى امنررنط در ر
دعمننط در

ميم.

منررن تعررا

دق تنررنعم تس ررياد نعيمررم رهرراه

(محمد جوهر ،1792 ،ص . )109

درنقنب ررم مررار بممهررن " :د ررتبينو نمط ر

درنقنب م تتانو درتسنعا درنبنشا بيو دربنم
د تخادنهن ن ام دع نخت سم نو درنشمب

 ،درسررا دع ن ررم بيمهنررن او

درن رت يب ،ضهرم إاو تت را بنرنا مرم ينمرو
دعشخنص

منن مشيا ئمن إرى او درنقنب م ئم نو دعا د

 (.رجاء محمود ،2010 ،ص . )110

درتم تبنا دربنم نو باديرم بمنره إررى

مهنيته ،ضهم إ ادمد ظيسين ضم منضم نادما دربم نو درتسميرا ضرم درن ار ع مترى دمتهرنم
درااد م.

( محمد عي محمد ،1794 ،ص . )944

ضم بمنمن ئاد تا إ ادم عاة نقنبب غيا نقممم ،ن بعض دع رنتاة دربرنمنيو بغيرم
ن نعاتمن ضم ت ايأ درن ا ع امنا ،تبينو بعض درمقنط درغننام ،مار قنمن بإ ادم
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بعررض درنقررنبب ن ر دع ررنتاة درررايو ياا ر و اق ررنا در ررمم درننرنررم ن رنم ث ،ن ر ن تشررنا
درتابيررم ،نررايا درننم يررم ،بعررض ن تشررناث درت يرره عبررا قيتمررن ،قررا ررنم مررا ئرراه
درنقنبب نو دفطبع

درسها امنا ر دق درتمصيا درااد م ضم ظا داتبنطه بعمنصا دربي رم

درناا يم.
انررن درنقنب ررم درنقممررم مررمادة ر ن ر دربينمررن  ،ضقررا تررا دق ررتغمنم عمهررن ،عممررن
درمترررن

دعادترريو در رررنبقتيو ،مررار در ررر ب

ررامن او

درناا رريم منضيرررم ر نرر دربينمرررن درررر ضياة

دراقيقم.
 4-4-3الوثائح و السجالت:
تعتبا در

ب

نرو ائرا اا د

در نرن

نر دربينمرن

درنع نرن ،

ئرم تنمرو

دربنمررر نرررو درمصررر ا ع رررى درنع نرررن درترررم ق ت ضائرررن دعا د دعخرررا منق رررتبينو
درنقنب م.
ضم ااد تمن ئاه د تعن من در نن
 -درمتن

در

ب درتنريم:

درناا يم درسص يم در م يم ،نو خبا إطبعمن ع يهن تم ي هن اصبم رايمن

ص اة دامم ع ى ن ت

درتمصيا درااد م را اضادا عيمم دربم .

-

ا درغينبن

-

ا ناد ق ن نرن دع نتاة.

-

ا درنقنبب بنرم بم رن تشنا درت يه دفاشنا درناا م.

-

ا ن نرن درتمايب (إ نند

 نن-

عق بن ).

خنصم بنرقنم و درادخ م ر نب
ا

اد ا تم يا درمتن

(ع ى ن ت
-

دف ادمد درنتخاة ر ما نو درظنئاة.

م.

درناا يم (درسص يم در م يم)

ن تشنا درت يه دفاشنا درناا م)

ا نتنبعم درمنق درخنصم بنرتبنيا درايو يعنم و صع بن مس  -بيادغ يم.
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مشيا إرى او ما در
درنب

ن ررت
درنع نن

ب

درن سن

در نن

ررم (درننم يررم) ئررم م هررن تم ر تصررا

درخنصرم بن ار ع ااد رتمن ع رى

دربنم ر

ئرراد نررن ررها عن يررم ن ر

دربينمن دربننم.

 1-3األساليب اإلحصائية المستعمية :
قرا دعتنرامن ضرم

ق يخ اث بم نو د تعننا ا نريب إمصن يم رنعنر م درنتغيراد
ااد تمن ئاه دع نريب درتنريم:
 1-1-3حساب التكرارات و النسب المئوية
 2-1-3اسددتخدام المتوسددط المددوزوس (المددرجح) :ي ررتخاا ضررم منرررم
دق تبينو درن تخاا ضم ئاه درااد م صنا ض نقينن ريما
اد نن-امينمرن-ابراد)

ر ا نقيررنن ريمررا ،

درنعراا (نبنرم دقختيرناد :

درنت رط درنر ن و يسيرا ضرم نعاضرم نرا داتسرنع دمخسرنض د رت نبن

نسررااد درعيمررم ع رى ن ررت

مررا عبررناة نررو عبررناد نمررن ا دق ررتبينو ،منررن امرره يسيررا ضررم

تاتيب عبناد درنمن ا ع ى ا نن اع ى نت ط ن ن و ،يم ب منن ي م:
(تمادا اد نن×(+)1تمادا امينمن×(+)1تمادا اباد×)2
درنت ط درن ن و =
ن نـ ع درتمـاداد

 3-1-3االنحرا

المعيار :

يعتبررا دقممرراد

درنعيررناث نررو ائررا نقررنيين درتشررت ،

يعررا

درتابيعم رنت رط نابعرن درقريا عرو نت رطهن درم رنبم ،دقممراد

ع ررى امرره در رراا
درنعيرناث يسيرامن ضرم

نعاضم ت ني اضادا درعيمم( .عبد الحفيظ ميدم ،مرجع سابح ،ص . )91
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 4-1-3معامل االرتباط بيرسوس :

يانن رهاد درنعنا بنرانن ( )rيارمن ا ق ع ى ق ة درعبقم بيو نتغيرايو ،ع رى دت رنه
ئاه درعبقم ن بم ا

نربم.

(فريد كامل ،2001 ،ص . )141

رقا دعتنامن ع ى م نب نعننا داتبنط "بيرسوس" عمه نو ائا درنعننب
امنائن شي عن

اقم ،عو طايقه مصا إرى إي نا درقينم دقاتبنطيم بيو درنتغياد  ،ماد

تمايا ق ة دقاتبنط دت نئه (ن ب ا

نرب،

بنرتنرم اضض ا قب ا درسااين

(بوعالح ،2007 ،ص . )97
 1-1-3استخدام المبرمج اإلحصائي SPSS
يعتبا ئاد درنبان  SPSSنو دآلرين

درماينرم درترم ت رتعنا ضرم نعنر رم درنع نرن

إمصن ين خنصم ضم منرم درعيمم درمبيراة ا درنت رطم ،ضنرعنرا بنرمننرم دفمصرن يم ر ع ر ا
دق تننعيم دفم نميم يانو دراقم ي ضا در ها.
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الفصل السابع :عرض و تحليل و مناقشة النتائج
تمهيــد
أوال :مناقشة النتائج في ضوء عمليات التفاعل االجتماعي-1تحليل وتفسير نتائج التساؤل األول.
-2تحليل وتفسير نتائج التساؤل الثاني.
-3تحليل وتفسير نتائج التساؤل الثالث.
-4تحليل وتفسير نتائج التساؤل الرابع.
-5تحليل وتفسير نتائج التساؤل العام.

ثانيا :مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة.-1تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية األولى.
-2تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الثانية.
-3تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة.
-4تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة.
-5تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية العامة.

ثالثا :خالصة نتائج الدراسة.-1خالصة نتائج المحور األول (تلميذ  -إدارة).
-2خالصة نتائج المحور الثاني (تلميذ  -أستاذ).
-3خالصة نتائج المحور الثالث (تلميذ  -مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي).
-4خالصة نتائج المحور الرابع (تلميذ  -زمالء).
-5الخالصة العامة لنتائج الدراسة.

اقتراحات البحث. الخاتمة.قائمة المراجع.-المالحق.

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

تمهيـد:
نقوم في هذا الفصل بعرض وتحليل البيانات التي تم جمعها من ميدان الدراسة بعد تفريغهاا
وتبويبها في جداول إحصائية مستخدمين حساب التكارار والنساب المئوياة والمتوسااات الحساابية
تم تفسيرها في ضوء عمليات التفاعل االجتماعي (تعاون-تنافس-تكيف-صراع) حيا تعبار (دائماا
على التعاون أو التناافس اييجاابي) و(أحياناا علاى التكياف) و(أبادا علاى الصاراع) أماا إذا كانات
العبارة ذات اتجاه سالب فتصبح(دائما تعبار علاى الصاراع) و(أبادا تعبار علاى التعااون أو التناافس
اييجابي).
ثم نقوم بتفساير النتاائف فاي ضاوء فرضايات الدراساة مساتخدمين معامال االرتبااا بيرساون
بعد أن تم معالجة البياناات عان اريال الح ماة ايحصاائية للعلاوم االجتماعياة واينساانية SPSS
وعند القيام بهذه العملية قمنا بـ:
-8إعاااااء التقدددديرا ( )1،2،3لبااادائل االختباااارات (دائمدددا -أحياندددا -أبددددا) إذا كانااات ذات اتجدددا
موجب وتصبح العكس ( )1-2-3في حالة العبارات ذات االتجا السالب.
-2تحويددل عالمااات التحصاايل الدراسااي والمتمثلااة فااي المعاادالت الساانوية حفااراد عينااة البحا إلااى
درجا خام.
وبعاادها نتااارل لخالصددة نتااائف الدراسااة وبعااض االقتراحااات والتوصاايات وهااي عبااارة عاان
امتدادا للبح

ثم نقدم خاتمة لهذه الدراسة.
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أوال :مناقشة النتائج في ضوء عمليا التفاعل االجتماعي
-3تحليل وتفسير نتائج التساؤل األول:
هل توجد عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ-إدارة) والتحصيل الدراسي لدى
تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
لإلجابة عن هذا التساؤل تم معالجة إستجابات أفراد عينة البح حول عباارات (بناود) هاذا
المحور واعتمدنا على:
جاادول خاااح بتحلياال اسااتجابات أفااراد عينااة البح ا حااول عبااارات (بنااود) المحااور احول
المخصااح للعالقااة التفاعليااة (تلمي دذ  -إدارة) ويااتم التحلياال باالعتماااد علااى التكاارارات النسااب
المئويااة المتوسااا الحسااابي الخاااح بكاال بنااد ثاام ترتيب ا ضاامن المتوساااات الحسااابية لعبااارات
المحور احول ثم نفسر هذه النتائف في ضوء عمليات التفاعال االجتمااعي (تعداو -تنداف -تكيد -
صراع).
والجدددول المددوالي رقددم ( )32يبااين اسااتجابات أفااراد عينااة البحاا حااول عالقددة التفاعددل
االجتماعي المدرسي(تلميذ-إدارة) بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
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جدول رقم ( )32يوضح استجابا أفراد عينة البحث ،حول عالقة التفاعل االجتماعي
المدرسي (تلميذ ،إدارة) بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي
الرقم
15

01

دائما

12

%

15

أحيانا

17

%

17

أبدا

17

%

11

المتوسط
الحسابي

11

شعوري بالرضا عن اإلدارة
المدرسية يزيد من رغبتي في
التعلم.
قيام الطاقم اإلداري بالزيارات
المستمرة لألقسام لإلطالع على
ظروف تمدرسنا يشجعني على
االنضباط
اهتمام الطاقم اإلداري بنا
يحفزني كثيرا على المواضبة
قيام اإلدارة المدرسية بتشجيع
ومكافأة التالميذ المجتهدين
يدفعني إلى بذل جهود تعليمية
أكثر
تتميز إدارة ثانويتنا بالحزم
واالنضباط مما يوفر لنا ظروف
دراسية جيدة تساعدني على
النجاح
تبدي اإلدارة المدرسية اهتماما
بالتلميذ ذوي المستوى الضعيف
لرفع مردودهم التعليمي
مساعدة مستشار التربية على
تكيفنا مع بيئتنا المدرسية
يساهم في رفع مستوى
تحصيلي الدراسي.
مساعدة مستشار التربية في
التزامنا بقوانين المؤسسة
التربوية يساعدني على
التمدرس الجيد
النظام المتسيب في ثانويتنا من
أسباب ضعف مستوى تحصيلي
الدراسي
المعاملة السيئة من طرف
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لقد أشارنا فاي الجاناب النراري للدراساة علاى أن أفضال أنمااا ايدارة المدرساية هاو
الاانما الااذي يقااوم أساااس الحريااة والمشاااركة واحتاارام التلميااذ إضااافة إلااى بناااء عالقااات ود
وتعاون مما يخلل جوا اجتماعيا مدرسيا يساعد على تعلم أفضل يرفع مان مساتوى التحصايل
الدراسي للتلميذ.
وإضافة إلى ذلك يؤكد

حليم جري

على أن من متالبات نجاح الفعل التربوي تابيل

نرام إداري سليم يحكم الوسا المدرسي ويقوم على االنضباا والحرية المشرواة بالنرام
وتحمل المسؤولية واحترام تقاليد

المدرسة( .حليم جري  ،ب

 ،ص .)331

من الواضح إذن أن ايدارة المدرسية بعناصرها المختلفة تؤثر بدورها في التحصيل
الدراسي للتلميذ كونها الجها

المسؤول عن توفير المناخ التعليمي المناسب للتلميذ

وبالرجوع إلى المبحوثين (أفراد العينة) لمعرفة اتجاهاتهم نحو ذلك سنقوم بتحليل
إستجاباتهم للبنود (من  3إلى  )31الخاصة بهذا المحور.
البند (" :)3شعوري بالرضا ع اإلدارة المدرسية يزيد م رغبتي في التعلم" جاءت
إستجابات المبحوثين حول هذا البند كما يلي % 39.83 :أجابوا ب ( :أبدا) أي عدم
رضاهم عن ايدارة المدرسي كما أن  % 79.94أجابوا أحيانا بينما  %88.32أجابوا
بدائما وقدر المتوسط الحسابي بـ( )37.2وجاء في الرتبة السابعة ( ).ضمن ترتيب
متوساات المحور احول.
وم خالل هذ النتائج نالحر أن نسبة كبيرة من المبحوثين ال يشعرون برضاهم عن
ايدارة المدرسية احمر الذي يؤثر على عملية التمدرس ودافعية التعلم وبالتالي على عملية
التحصيل الدراسي.
وبالرجوع إلى عمليا
بايدارة عالقة صراع

التفاعل اإلجتماعي فإن  %11731من المبحوثين ترباهم
بينما  %7179.من افراد ععينة البح

مرتباون مع ايدارة

المدرسية أما عالقة التعاو بين التلميذ وايدارة فهي ضعيفة وقدرت بـ.%33711
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البند (":)2قيام الطاقم اإلداري بالزيارا المستمرة لألقسام لإلطالع على ظرو

تمدرسنا

بشجعني على اإلنضباط".
إن استجابات المبحوثين على هذا البند كانت على النحو التالي  %72.22من أفراد
العينة أجابوا بالنفي (أبدا) بمعنى عدم قيام الااقم ايداري بال يارات لألقسام لإلاالع على
رروف تمدرس التالميذ وهذا ما يدفع بهم إلى عدم االنضباا مما يؤثر سلبا على تحصيلهم
الدراسي كما أن  % 91.94من العينة أجابوا بأحيانا بينما  % 8.47أجابوا بدائما وهي
نسبة ضئيلة جدا وقدر المتوسط الحسابي بـ  3712:وجاء في الرتبة التاسعة ( )1ضمن
ترتيب المتوساات الحسابية للبنود العشرة ( )31لهذا المحور.
وم خالل هذ النتائج نالحر أن نسبة كبيرة من المبحوثين ترجع عدم انضبااهم
إلى قلة ال يارات التفقدية حوضاع تمدرسهم من ارف الااقم ايداري مما يؤدي إلى تدني
مستوى تحصيلهم الدراسي.
والخالصة ان إستجابات المبحوثين على هذا البند تؤكد أن  %58.87أكثار مان نصاف
أفااراد العينااة ترباهااا عالقااة تكي د

مااع ايدارة وأن  % 71711تعاايع عالقااة صددراع مااع

ايدارة بينمااا عالقااة التعدداو جاااءت فااي المرتبااة الثالثددة بنساابة ضاائيلة جاادا قاادرت ب :
 ،%37.7وإستجابات أفراد العينة حول هذا البند هو مؤشر علاى وجاود صدراع واضاح باين
التالميذ وايدارة المدرسية وهذا عكس ما أشارنا إليا فاي الجاناب النراري علاى أن العالقاة
(تلميذ-إدارة) أساسها التعاون.
البند (" :)1اهتمام الطاقم اإلداري بنا يحفزني كثيرا على المواظبة"
جاءت استجابات المبحوثين حول هذا البند كما يلاي % 32.73 :أجاابوا بنفاي العباارة
(أبدا) أي عدم اهتمام الااقم ايداري بهم مما يؤثر على دافعية التالميذ نحاو الاتعلم وبالتاالي
ياانخفض تحصاايلهم الدراسااي وبهااذا مؤشاار قااوي علااى وجااود عالقااة صااراع بااين التلميااذ
وايدارة كما أن نسبة  % 98.32من المبحوثين أجابوا بأحيانا وهذه الفئة تعيع عالقة
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تكيف مع ايدارة المدرسية (وهي نسبة كبيرة تفول نصف حجام عيناة البحا ) بينماا
 %81.21من المبحاوثين أجاابوا بادائما وهاي نسابة صاغيرة مقارناة باالفئتين الساابقتين وهاذه
الفئة تمثل عالقة التعاون القائمة بين التلميذ وايدارة المدرسية وقدر المتوسط الحسابي لهاذا
البند بـ  3711:وإحتل الرتبة السادسة ( )1ضمن ترتيب بنود المحور احول المتعلل بالعالقة
التفاعلية (تلميذ  -إدارة).
وم خالل هذ النتائج نالحر أن أغلبية المبحوثين ال تشعر باهتمام الااقم ايداري
بهم مما يؤثر على مواربتهم على الدراسة وهذا ما ينعكس سلبا على تحصيلهم الدراسي
وأن عالقة الصراع بين التلميذ وايدارة والمدرسة أقوى من عالقة التعاو بينهما والتي
يفترض أن تكون هذه تكون هي السائدة باعتبار المتعلم هو أسمى أهداف العملية التربوية
وأن ايدارة تسعى لرفع مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ.
البنددد (" :)7قيددام اإلدارة المدرسددية بتشددجيع ومكافددية التالميددذ المجتهدددي يدددفعني إلددى بددذل
جهود تعليمية أكثر".
بالنسبة لهذا البند جاءت استجابات المبحوثين كما يلي %82.73 :أجاابوا بأبادا ونفاوا العباارة
بمعنى عدم قيا ايدارة المدرسية بتشجيع ومكافأة التالميذ المجتهدين وهذا ما يؤثر سالبا علاى
التحصاايل الدراسااي للتالميااذ وهااذا مؤشاار علااى وجااود عالقااة صااراع بااين هااذه الفئااة ماان
المبحوثين وايدارة المدرسية كما أن نسبة  %72.18أجابوا بأحنانا وهو مؤشر على تكياف
هااذه الفئ اة مااع ايدارة المدرسااية بينمااا النساابة الكبياارة ماان المبحااوثين أجااابوا باادائما بنساابة
 %71.91وهذا مؤشر قاوي علاى وجاود عالقاة تعااون قوياة باين عنصاري البيئاة المدرساية
(تلميذ  -إدارة).
وقدر المتوسط الحسابي لهذا البند بـ  271.وجاء في الرتبة الثانية ( )2وهاذا ماا يادعم
وجود العالقة التعاونية القوية بين الارفين.
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وم خالل هذ النتائج نالحر أن أغلبية المبحوثين تشعر بتشجيع ايدارة المدرسية
للمجتهدين مما يدفعهم إلى بذل جهود أكثر لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي وأن التعاو
أقوى وأوضح من عالقة الصراع بين التلميذ وايدارة المدرسية وهذا ما يوافل ما أشرنا إلي
في الجانب النرري.
البنددد ( :)9تتميددز إدارة ثانويتنددا بددالحزم واالنضددباط ممددا يددوفر لنددا ظددرو

دراسددية جيدددة

تساعدني على النجاح".
جاءت استجابات أفراد العينة نحو هذه العبارة (البند) على النحو التالي:
نسبة  % 39.83من المبحوثين أجابوا بأبدا وهو نفي العبارة بمعنى أن إدارة الثانوية
ال تتصف بالح م واالنضباا فهي نما متذبذب بين الديكتاتورية والتشدد أحيانا والتسيب
والالمباالة أحيانا أخرى وهذا النما ال يساهم في توفير الرروف التعليمية المناسبة التي
تساعد على تحصيل دراسي أفضل يمكن التلميذ من النجاح ونسبة هذه الفئة ()%39.83
كبيرة وهي مؤشر على وجود عالقة صراع بين التالميذ وايدارة المدرسية ونالحر أن
نسبة كبيرة من المبحوثين تقدر بـ( )% 97.41أجابوا بأحيانا وهو دليل على تكيف هذه الفئة
من التالميذ مع ايدارة المدرسية بينما نسبة صغيرة جدا من المبحوثين تقدر بـ()% 1.29
أجابوا بدائما وهذا مؤشر على ضع

العالقة التعاونية بين هذه الفئة من التالميذ وايدارة

المدرسية فعالقة الصراع هي السائدة بين المتعلم وايدارة المدرسية.
وم د خددالل هددذ النتددائج نالحاار أن النساابة الكبياارة ماان المبحااوثين تاارى بااأن ايدارة
المدرسية غير ديمقرااية في تسييرها للمؤسسة وهذا ما يجعل الجاو الدراساي غيار مناساب
ويؤثر سلبا على عملية التحصيل الدراسي للماتعلم وهاذا ماا يؤكاده المتوسدط الحسدابي لهاذا
البند والمقدر بـ  371.وجاء في الرتبة (.)1
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البندددد (" :)1تبددددي اإلدارة المدرسدددية اهتمامدددا بالتالميدددذ ذوي المسدددتوى الضدددعي

لرفدددع

مردودهم التعليمي".
بالنسبة لهذه العبارة (البند) جاءت استجابات أفراد العينة كما يلي:
نساابة  %94.39مااان المبحاااوثين أجاااابوا بأبااادا وهااو نفاااي العباااارة ومعناااى هاااذا أن أغلبياااة
المبحااوثين ياارون بااأن ايدارة المدرسااية ال تباادي اهتمامااا بالتالميااذ ذوي المسااتوى الضااعيف
لرفااع مااردودهم التعليمااي وهااذا عكااس مااا نصاات علي ا المناشااير الو اريااة المتعلقااة بالتكفاال
بالتالميااذ وضاارورة القيااام بالتاادابير الكفيلااة لرفااع مسااتوى التالميااذ ذوي المسااتوى الضااعيف
وهذه النسبة الكبيرة ( )%9.711من المبحوثين التي أجابت بنفاي العباارة دليال واضاح علاى
وجااود عالقااة صددراع قويددة بااين التلميااذ وايدارة المدرسااية كمااا أن نساابة  %34.39ماان
المبحوثين أجابوا بأحيانا وهو مؤشر على تكيف هي الفئة من أفراد العينة بينما نسبة ضائيلة
من المبحوثين بقادر باـ  % 9.21أجابات بادائما وهاذه النسابة هاي مؤشار قاوي علاى ضاعف
العالقااة التعاونيااة بااين التالميااذ وايدارة المدرسااية وهااذا مااا يؤكااده المتوسددط الحسددابي لهااذا
البند والذي قدر بـ )3771(:وجاء في الرتبة العاشرة (.)31
والخالصددة هااي أن الفئااة الكبياارة ماان المبحااوثين تنفااي اهتمااام ايدارة بالتالميااذ ذوي
المستوى الضعيف لرفع مردودهم التعليمي وأن العالقة بين التلميذ وايدارة المدرساية تتسام
بالصراع القوي بدال من أن تكون عالقة تعاو بين الارفين.
البنددد (":).مسدداعدة مستشددار التربيددة علددى تكيفنددا مددع بيئتنددا المدرسددية يسدداهم فددي رفددع
مستوى تحصيلي الدراسي".
جاااءت اسااتجابات أفااراد العينااة حااول هااذه العبااارة (البنااد )4علااى النحااو ا تااي :نساابة
 % 84.39ماان المبحااوثين أجااابوا بأباادا ونفاايهم للعبااارة ياادل علااى أن عالقااتهم بمستشااار
التربياة الااذي يمثال الجانااب التنريمااي فاي المؤسسااة -سايئة فهااذه الفئااة مان المبحااوثين تنفااي
مساااعدة مستشااار التربيااة لهاام علااى التكيااف مااع البيئااة المدرسااية والااذي يساااعدهم فااي رفااع
مسااتوى تحصاايلهم الدراسااي وهااذا دلياال علااى وجااود عالقااة صااراع بااين التلميااذ والااااقم
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ايداري ممااثال فااي مستشااار التربيااة والمساااعدين التربااويين كمااا أن نساابة  %97.41ماان
المبحااوثين وهااي نساابة عاليااة أجاباات بأحيانااا وهااو مؤشاار قااوي علااى تكيااف هااذه الفئااة مااع
الجوانب التنريمية للمؤسسة بينما نسبة  % 24.13من المبحوثين أجابوا بدائما فهم يؤكادون
مساعدة مستشار التربية لهم على التكيف مع بيئتهم المدرسية مما يساعدهم فاي رفاع مساتوى
تحصاايلهم الدراسااي ممااا ياادل علااى وجااود عالقااة تعاااون بااين الااارفين وهااذا مااا يؤكااده
المتوسط الحسابي الذي قدر بـ  2731:وجاء في الرتبة الرابعة (.)7
وم خالل هدذ النتدائج نالحار أن النسابة الكبيارة مان المبحاوثين تؤكاد العباارة وتقار
بالدور اييجابي لمستشار التربية في مساعدتهم على التكيف ماع بيئاتهم المدرساية مماا ياؤدي
إلااى تحصاايل دراسااي أفضاال وأن العالقددة بااين التلميااذ والااااقم ايداري يغلااب عليهااا اااابع
التعاو بدال من الصراع وهذا ما يتفل مع ما أشرنا إلي في الجانب النرري للدراسة.
البند (" :)1مسداعدة مستشدار التربيدة فدي التزامندا بقدواني المؤسسدة التربويدة يسداعدني
على التمدر

الجيد".

كانت استجابات عينة البح حول هذه العبارة (البند  )1على النحو ا تي:
نساابة  %24.13ماان أفااراد العينااة أجااابوا بأباادا ونفاايهم لهااذه العبااارة ياادل علااى أن مستشااار
التربية ال يساهم على االلت ام بالقوانين التربوية وعلى التمدرس الجيد الذي يساهم فاي رفاع
مستوى تحصيلهم الدراسي وهذا مؤشر على وجاود علاى عالقاة صاراع باين هاذه الفئاة مان
المبحوثين والااقم ايداري ممثال في مستشار التربية.
كما أن  %31.11من أفراد عينة البح

أجابوا بأحيانا وهو دليل على تكياف هاذه المجموعاة

بينما احفراد الذين أيدوا العبارة وأجاابوا بادائما قادرت نسابتهم باـ %33.98فهاؤالء يؤكادون
على أن مستشار التربياة ومسااعدي يسااعدهم علاى التمادرس الجياد الاذي يرفاع مان مساتوى
تحصاايلهم الدراسااي ممااا ياادل علااى و جااود عالقااة تعاااون بااين الااارفين وهااذا مااا يؤكااده
المتوسط الحسابي الذي قدر بـ 2711 :وجاء في الرتبة الخامسة (.)9
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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وأخيرا فإ النتائج تؤكد الدور اييجابي لمستشار التربية فاي مسااعدة التالمياذ علاى
التمادرس الجيااد الااذي يسااهم فااي رفااع مساتوى تحصاايلهم الدراسااي وان العالقاة بااين التلميااذ
والااقم ايداري هي عالقة تعاو وهذا ما يوافل القوانين التربوية.
البند (" :)1النظام المتسيب في ثانويتنا م أسباب ضع

تحصيلي الدراسي".

إن نسبة  % 34.39من المبحاوثين نفات العباارة وأجابات بأبادا ومعناى هاذا أن هاذه الفئاة
ترى بأن نما التسيير ايداري ال يتسم بالتسايب بال هاو نماا ديماوقرااي يتصاف بالمروناة
والمشاركة واحترام التالميذ وهذا ما يساهم في خلل جاو دراساي يسااعد علاى رفاع مساتوى
التحصاايل الدراسااي للتالميااذ وهااذا مؤشاار علااى وجااود عالقااة تعاااون بااين هااذه الفئااة ماان
المبحوثين والااقم ايداري بينما نسبة  % 71.29من أفاراد العيناة أجابات بأحياناا هاو دليال
علااى تكيااف هااذه الفئااة مااع احوضاااع المدرسااية أمااا الااذين أجااابوا باادائما فقاادرت نساابتهم بااـ
 % 81.92مان عيناة البحا

-897-

فهاذه الفئاة مان التالمياذ المبحاوثين تؤكاد علاى أن نمااا ايدارة

المدرسااية هااو نمااا القيااادة التساايبية والالمباااالة وهااذا مااا تااؤثر علااى تمدرسااهم وتعلمهاام ممااا
ياؤدي إلاى ضاعف تحصايلهم الدراساي وهاذا مؤشاار علاى وجاود عالقاة صاراع باين التلميااذ
وايدارة المدرسية وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي لالساتجابات حاول هاذه العباارة والاذي
قدر بـ 2723ورتبة الثالثة ( )1ضمن المتوساات الحسابية للمحور احول.
ويمكننا م خالل هدذ النتدائج أن نخلاح إلاى أن أفاراد عيناة البحا انقسدم إلدى
فئتددي حااول هااذه العبااارة ففئااة تاارى بااأن النرااام ايداري متساايب وهااو ماان أسااباب ضااعف
التحصيل الدراسي والعالقاة باين هاؤالء التالمياذ والاااقم ايداري هاي عالقدة صدراع بينماا
الفئااة الثانيااة وهاااي احكثاار نسااابيا تاارى بااأن النراااام ايداري هااو نراااام ديمقرااااي يتصاااف
بالمشاركة واالحترام وهو ما يساعد التالميذ على رفع مساتوى تحصايلهم الدراساي وعالقاة
هؤالء التالميذ بايدارة المدرسية تتصف بالتعاو .
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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البند (" :)31المعاملة السيئة م طر

الطاقم االداري أسباب تدهور نتائجي الدراسية"

بالنسبة لهذه العبارة (البند  )82جاءت استجابات أفراد عينة البح كما يلي:
نسابة  % 97.49مان المبحاوثين أجاابوا بأبادا نفاوا العباارة ومعناى هاذا أن هاذه الفئاة وهاي
نساابة كبياارة تاارى بااأن الااااقم ايداري ال يعاااملهم المعاملااة الساايئة التااي تااؤثر علااى تعلمهاام
وتساهم في تدهور نتائجهم المدرسية وهذا مؤشر قوي جدا علاى وجاود عالقاة تعااون وهاذا
ما أشرنا إلي في الجانب النرري من الدراسة بينما نرى بأن نسبة  %33.98مان المبحاوثين
بأحيانا وهو دليل علاى تكياف هاذه الفئاة (ثلا عيناة البحا ) ماع احوضااع المدرساية وماع
التسيير ايداري على وج الخصوح.
أما الذين أجابوا بدائما فكانات نسابتهم  % 88.32مان عيناة البحا

وهاذه المجموعاة

تؤكد أن الااقم ايداري متمثال في مستشار التربية ومسااعدي وكاذا مادير المؤسساة يعااملهم
معاملة سيئة مما أدى إلى تدهور نتائجهم الدراساية وهاذا مؤشار علاى وجاود عالقاة صاراع
بين هذه الفئة من المبحوثين والااقم ايداري المسير.
وقد قدر المتوسط الحسابي لهذه العبارة بـ 2771وجاء في الرتبة احولى (.)3
ومد خددالل النتددائج السااالفة الااذكر نخلددص إلااى أن أغلبيااة المبحااوثين تنفااي تعرضااهم
للمعاملة السيئة من ارف الاااقم ايداري وإن العالقاة القائماة باين التلمياذ والاااقم ايداري
هااي عالقااة تعدداو

وهااذا مااا يؤكااده المتوسااا الحسااابي الااذي جاااء فااي الرتبااة احولااى وهااذه

العالقة تتفل مع ما أشرنا إلي في الجانب النرري من الدراسة (العالقاة باين الماتعلم وايدارة
المدرسية).

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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-2تحليل وتفسير نتائج التساؤل الثاني:
هل توجد عالقة إرتباطية بي التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ  -أستاذ) والتحصديل
الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
ولإلجابااة عاان هااذا التساااؤل قمنااا بمعالجااة اسااتجابات أفااراد عينااة البح ا

وتحليلهااا

باالعتماااد علااى جاادول خاااح بتحلياال اسااتجابات المبحااوثين المتعلقااة بهااذا المحااور واعتماادنا
علاى احساااليب ايحصاائية ا تيااة :حسااب التكاارارات والنساب المئويااة والمتوساا الحسااابي
لكل عبارة وكذا رتبت ضمن المتوسااات الحساابية لعباارات (بناود) المحاور الثااني ترتيباا
تنا ليا.
والجددددول المدددوالي رقدددم ( )31يباااين اساااتجابات أفاااراد عيناااة البحااا حاااول عالقدددة التفاعدددل
المدرسي االجتماعي (تلميذ  -أستاذ) بالتحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي.
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جدول رقم ( )31يوضح استجابا أفراد عينة البحث ،حول عالقة التفاعل االجتماعي
المدرسي (تلميذ ،أستاذ) بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي
الرقم
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39
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12713
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37.7

2713

3

أبدا

37

%

31

المتوسط
الحسابي

32

تربطني مع األستاذ عالقة احترام متبادل
مما يساهم في زيادة رغبتي في التعلم.
ارتياحي لألساتذة م األسباب التي
تشجعني على االجتهاد أكثر
يسعى األساتذة لتوفير جو دراسي مالئم
يساعد على التحصيل الدراسي الجيد
يحرص األساتذة على التيكد م فهمنا
للدرو ويعيدو الشرح عند االقتضاء
للوصول إلى مستوى دراسي أفضل.
معاملتنا م طر األساتذة بمبدأ
المساواة يحفزني على بذل جهد أكبر
لتحسي مستوى تحصيلي الدراسي.
يقوم األساتذة بتشجيع التالميذ ذوي
المستوى الضعي لتحسي مستواهم
الدراسي
المعاملة القاسية م طر األساتذة كان
سببا في تدني مستوى تحصيلي الدراسي.
عدم تحكم األستاذ(ة) في القسم يؤثر
على السير الحس لعملية التعلم.
عدم تخصص األستاذ(ة) في مادة
التدري ساهم في انخفاض الدافعية
للتعلم مما ادى إلى ضع مستوى
تحصيلي الدراسي
حرماني م بعض الحصص بسبب طردي
م طر األستاذ(ة) أثر على عملية
تمدرسي.

الرتبة

33

العبـارا

لقد تارقنا في الجانب النرري من دراستنا إلاى أن التعلايم النااجح والفعاال هاو الاذي يقاوم
على عالقة إيجابية وقوية بين المعلم والمتعلم ونما العالقة السائدة بينهما هو من العوامل المهمة
المحددة لدرجة ومستوى التحصيل الدراسي للمتعلم ونجاح وباعتبار أن التلميذ ومن خالل حياتا
المدرسية يدخل في شبكة من العالقات مع عناصر البيئاة المدرساية جاب أن تكاون هاذه العالقاات
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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علااى قاادر ماان االحتاارام والتفاعاال الساليم وأن وتجااع نحااو تااوفير المناااخ التعليمااي المناسااب ذلااك
أن :جو الفصل الدراسي الذي يشعر في التالميذ بالسعادة أفضال مان جاو الفصال الدراساي الاذي ر
يرضون عن

( .فكري حس  ،3111 ،ص)12

وإضافة إلى ذلك فالمعلم هو عنصر أساسي في الموقف التعليمي وهاو المهايمن علاى منااخ
الفصل الدراسي لادوافع التالمياذ والمشاكل التجاهااتهم نحاو المدرساة والدراساة والمثيار لحماساتهم
ودافعيتهم نحو التعلم ويعتبر مصدرا للتسامح واالحترام واحلفة.
(محمد سامي منير ،مرجع سابق ،ص)1

وبالرجوع إلى استجابات المبحاوثين (أفاراد عيناة البحا ) لمعرفاة اتجاهااتهم نحاو عالقاتهم
باحستاذ من خالل المؤشرات الدالة علاى ذلاك سانقوم بتحليال اساتجاباتهم للبندود (مان33إلاى)21
الخاصة بهذا المحور.
البند (" :)33تربطني مع األساتذة عالقة احترام متبادل مما ساهم في زيادة رغبتي في التعلم".
إن إستجابات المبحوثين (أفراد عينة البح ) على هذه العبارة (البند  )88كانت على النحو
التالي %8.47 :أجابوا بالنفي (أبدا) بمعنى أنهم ال ترباهم باحساتذة عالقة احترام متبادل مما
يحفر رغبتهم ودافعيتهم للتعلم وهذا ما يؤثر على تحصيلهم الدراسي وهذه الفئة ترباها باحساتذة
عالقة صراع وهي نسبة ضئيلة من أفراد عينة البح

كما أن نسبة  % 39.19من عينة البح

أجابوا بأحيانا وهي دليل على تكيف هذه الفئة بينما غالبية المبحوثين أجابوا بدائما وقدرت نسبتهم
بـ %12.18وهذا يعني أن أغلبية المبحوثين ترباهم مع احساتذة عالقة احترام متبادل مما تساهم
في يادة رغبتهم في الدراسة وبالتالي رفع مستوى تحصيلهم الدراسي والعالقة بين هذه الفئة من
المبحوثين واحساتذة هي عالقة تعاون وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي الذي قدر بـ 2713وجاء
في الرتبة ( )3ضمن ترتيب متوساات عبارات المحور (.)2
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والخالصة أن النسبة الكبيرة من المبحوثين تؤكد وجود عالقة احترام متبادل مع احسااتذة
وأن العالقة السائدة بين الارفين (تلميذ  -أستاذ) هاي عالقاة تعداو

وهاذا ماا يتفال ماع ماا أشارنا

إلي في الجاناب النراري مان دراساتنا وماع ماا توصالت إليا الدراساتين الساابقتين مان نتاائف حاول
العالقة التفاعلية (تلميذ  -أستاذ).
البند (" :)32ارتياحي لألساتذة م األسباب التي تشجعني على االجتهاد أكثر".
جاءت استجابات المبحوثين نحو هذه العبارة (البند  )82كما يلي:
نسبة  % 3.71من أفراد عينة البح أجابوا بأبدا بمعنى أنهام ال يرتااحون لألسااتذة وهاذا ماا ياؤثر
علاى تحصايلهم الدراساي وتاربا هاذه الفئاة مان التالمياذ ماع احسااتذة عالقاة صاراع وهاي نساابة
ضئيلة مقارنة بحجم العينة كما أن نسبة  %79.22من المبحوثين أجاابوا بأحياناا وهاي دليال علاى
تكيف هذه الفئة من التالميذ وهي نسبة كبيرة نوعا ما ولكن النسبة احكبر من أفراد العينة أجاابوا
باادائما وقااادرت نسااابتهم بااـ  % 93711ومعناااى هاااذا أن أكثااار ماان نصاااف المبحاااوثين يشاااعرون
باالرتياح اتجاه احساتذة مما يشجعهم على االجتهاد أكثر وهذا ما يساهم في رفع مستوى تحصيلهم
الدراسي وهذه الفئة ترباها باحساتذة عالقة تعاون وقد قادر المتوسدط الحسدابي باـ 2771ويحتال
المرتبة الثالثة ( )1ضمن ترتيب المتوساات الحسابية لهذا المحور.
والخالصة أن النسبة الكبيرة مان أفاراد العيناة يؤكادون شاعورهم باالرتيااح اتجااه احسااتذة
وهذا ما يشجعهم على االجتهاد أكثر للوصل إلى تحصيل دراسي أفضال وأن العالقدة السدائدة باين
التلميذ واحستاذ هي عالقة تعاو وهذا يتفل مع ماا أشارنا إليا فاي الجاناب النراري مان الدراساة
وكذلك مع نتائف الدراستين السابقتين.
البند (" :)31يسعى األساتذة لتوفير جو دراسي مالئم يساعد على التحصيل الدراسي الجيد".
إن اسااتجابات المبحااوثين (أفااراد عينااة البحا ) نحااو هااذه العبااارة ( )83جاااءت علااى النحااو
التالي :بلغت نسبة الذين أجابوا بأبدا  % 23.71من أفراد عيناة البحا

بمعناى أنهام ينفاون ساعي

احساتذة لتوفير جو دراسي مالئم يساعدهم على التحصيل الدراسي الجيد ونسابة هاذه الفئاة تقاارب
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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و هذا مؤشر على وجود صراع بين الاارفين بينماا  %72.29مان حجام

عيناة البحا أجااابوا بأحيانااا وهااي دلياال علااى تكيااف هااذه الفئااة فااي عالقتهااا باحساااتذة وأمااا نساابة
المبحوثين الذين اجابوا بدائما و أكدوا العبارة فقد بلغت  %32.73وهي تقارب ثلا عيناة البحا
وهذه الفئة تقر بسعي احساتذة لتوفير الجو الدراسي المالئم الذي يساعدهم على التحصيل الدراسي
الجيد وعالقة هذه المجموعة مان التالمياذ باحسااتذة تتصاف بالتعااون وماا يؤكاد هاذه النتاائف هاو
المتوسددط الحسددابي الااذي قاادر بااـ 271.ورتبت ا الثامنااة ( )1ضاامن ترتيااب المتوساااات الحسااابية
لعبارات (بنود) المحور الثاني الخاح بالعالقة (تلميذ  -أستاذ).
والخالصددة :أن نساابة أفااراد عينااة البح ا الااذين يؤكاادون العبااارة ويقاارون سااعي احساااتذة
لتااوفير الجااو الدراسااي المالئاام الااذي يساااعدهم علااى التحصاايل الدراسااي الجيااد أكباار ماان نساابة
المبحااوثين الااذين ينفااون العبااارة ومنا فالعالقددة السددائدة بااين التلميااذ واحسااتاذ هااي عالقددة تعدداو
وهذا يتفل مع ما أشرنا إلي في دراستنا في جانبها النرري وكذلك مع ما توصلت إليا الدراساتين
السابقتين من نتائف فيما يخح العالقة بين التلميذ واحستاذ.
البند (" :)37يحرص األسداتذة علدى التيكدد مد فهمندا للددرو

ويعيددو الشدرح عندد االقتضداء

للوصول إلى مستوى دراسي أفضل".
جاااءت اسااتجابات المبحااوثين (أفااراد عينااة البحا ) نحااو هااذه العبااارة (البنااد )87علااى النحااو
ا تي:
 نسبة اللذين أجابوا بأبدا قدرت بـ  % 87.41وهذه الفئة تنفي حارح احسااتذة علاى التأكاد مانفهاام التالميااذ لدروسااهم وال يعياادون شاارح النقاااا الغامضااة وهااذا مااا يااؤثر ساالبا علااى مسااتوى
التحصاايل الدراسااي لتالميااذ الساانة الثالثااة ثااانوي والعالقااة بااين هااذه المجموعااة ماان المبحااوثين
واحساتذة تتسم بالصراع.
 والنساابة احكباار ماان أفااراد العينااة أجاباات بأحيانااا وقاادرت نساابتهم بااـ  % 93.98وهااي أكباار مااننصف حجم العينة وعالقة هذه المجموعة من المبحوثين مع احساتذة يسودها التكيف.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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 أما الفئة الثالثة وهي التي أجاب أفرادها بدائما فقد قدرت نسبتها بـ % 38.32وهي تقاارب ثلاعينة البح

وهذه المجموعة تقر وتؤكد سعي احساتذة للتأكد من فهام التالمياذ لدروساهم ويعيادون

الشاارح عنااد االقتضاااء ممااا يااؤثر إيجابااا علااى مسااتوى تحصاالهم الدراسااي والعالقااة السااائدة بااين
تالميذ هذه الفئة واحساتذة هي عالقة تعاون.
 وقاادر المتوسددط الحسددابي السااتجابات المبحااوثين حااول هااذه العبااارة بااـ 273.وجاااء فااي الرتبااةالسادسة (.)1
والخالصة :أن نسبة التالميذ (المبحاوثين) الاذين يؤكادون العباارة أكبار مان نسابة احفاراد
الذين ينفونها وهذا ما يجعل العالقة السائدة بين التلميذ واحستاذ هي عالقة تعاو .
وهذا يتفل مع ما توصلت إلي الدراستين السابقتين من نتاائف التلمياذ باحساتاذ وكاذلك يتفال ماع ماا
تارقنا إلي في الجانب النرري من دراستنا.

البند (":)39معاملتنا م طدر

األسداتذة بمبددأ المسداواة يحفزندي علدى بدذل جهدد أكبدر لتحسدي

مستوى تحصيلي الدراسي".
جاءت استجابات أفراد عينة البح اتجاه هذه العبارة (البند  )89على النحو التالي:
 -نسبة  %32.73مان عيناة البحا

أجاابوا بأبادا وهاذه النسابة تقاارب ثلا المبحاوثين وهاذه الفئاة

تنفي عن احساتذة المعاملة بمبدأ المسااواة وهاذا ماا ياؤثر سالبا علاى مساتوى تحصايلهم الدراساي
والعالقة بين هذه المجموعة من التالميذ واحساتذة يسودها الصراع.
 والنساابة الكبياارة ماان أفااراد عينااة البح ا أجاباات بأحيانااا وقاادرت نساابة هااذه الفئااة بااـ%72.14وعالقة هذه المجموعة من التالميذ باحساتذة تتصف بالتكيف.
 أما الفئة التي أجابت بادائما فقادرت نسابتها باـ % 21.42وهاي أقال مان ثلا حجام عيناة البحاوهذه المجموعة من التالمياذ تؤكاد العباارة وتقار باأن احسااتذة يعااملونهم بمبادأ المسااواة وهاذا ماا
يحف ا هم لبااذل جهااد أكباار لتحسااين مسااتواهم الدراسااي والعالقااة السااائدة بااين هااذه المجموعااة ماان
التالميذ واحساتذة هي عالقة تعاون.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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 وقدر المتوسط الحسابي الستجابات المبحوثين اتجاه هاذه العباارة (البناد  )89باـ 3711وجااء فايالرتبة ( )1ليؤكد النتائف المتحصل عليها.
والخالصددة :إن نساابة أفااراد عينااة البحاا الااذين ينفااون العبااارة وياارون بااأن احساااتذة ال
يعاااملونهم بمباادأ المساااواة تفااول بقلياال نساابة التالميااذ الااذين يؤكاادون العبااارة وياارون بااأن احساااتذة
يعاملونهم بمبدأ المساواة مما يحف هم لبذل جهد أكبر لتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي.
وبالتالي فإن العالقة بين التالميذ واحسااتذة هاي عالقاة صدراع أكثار منهاا عالقاة تعااون أو
أن تتأرجح بين الصراع والتعاون.
وهذه النتيجة ال تتفل مع ما توصلت إلي الدراستين السابقتين حول عالقاة التلمياذ باحساتاذ
ونرجااع هااذه النتيجااة إلااى عاادم تفهاام بعااض احساااتذة لمتالبااات الفئااة العمريااة للتالميااذ واحتياجاتهااا
ومشكالتها النفسية.
البندددد (" :)31يقدددوم األسددداتذة بتشدددجيع التالميدددذ ذوي المسدددتوى الضدددعي

لتحسدددي مسدددتواهم

الدراسي"
جاءت استجابات أفراد عينة البح اتجاه هذه العبارة (البند  )89على النحو التالي:
 -إن نسبة  % 81.92من عينة البح

أجابوا بأبدا وهذه الفئاة مان التالمياذ تنفاي تشاجيع احسااتذة

للتالميذ ذوي المستوى الضعيف لتحسين مساتواهم الدراساي وهاذه المجموعاة مان التالمياذ تعايع
عالقة صراع مع احساتذة.
 وأكثاار ماان نصااف حجاام عينااة البح ا أجااابوا بأحيانااا وقاادرت نساابة هااذه الفئااة بااـ % 98.38والعالقة السائدة بين التالميذ واحساتذة يسودها التكيف.
 أما الذين أجاابوا بادائما فقادرت نسابتهم باـ  % 32.84مان مجماوع المبحاوثين وهاي تقاارب ثلاحجم العينة وهذه الفئة مان التالمياذ تؤكاد قياام احسااتذة بتشاجيع التالمياذ ذوي المساتوى الضاعيف
لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي وترتبا هذه المجموعة من التالميذ مع احساتذة بعالقة تعاون.
 ومااا يؤكااد هااذه النتااائف هااو المتوسددط الحسددابي الااذي قاادر بااـ 2731ويحتاال المرتبااة السااابعة ().ضمن ترتيب المتوساات الحسابية لبنود هذا المحور الخاح بالعالقة التفاعلية
( تلميذ -أستاذ).
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الذين أجابوا بدائما وأكادوا تشاجيع احسااتذة للتالمياذ

ذوي المستوى الضعيف لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي أكبر من نسبة التالميذ الذين نفوا العباارة
وير ن عدم قيام احساتذة بتشجيع ومسااعدة التالمياذ ذوي المساتوى الضاعيف وهاذا ماا ياؤثر سالبا
على تحصيلهم الدراسي.
وبالتالي فالعالقاة الساائدة باين التالمياذ (أفاراد عيناة البحا ) واحسااتذة هاي عالقاة تعداو
وهذا ما أشرنا إلي في الجانب النرري لدراستنا وتتفل هذه النتيجة مع نتاائف الدراساتين الساابقتين
حول هذا المحور الخاح بالعالقة (تلميذ  -أستاذ).
البنددد (" :)3.المعاملددة القاسددية م د طددر

األسدداتذة كان د سددببا فددي تدددني مسددتوى تحصدديلي

الدراسي".
جاءت إستجابات أفراد عينة البح إتجاه هذه العبارة (البند  )84كما يلي:
 إن أكثاار ماان نصااف حجاام العينااة أجااابوا بأباادا وقاادرت نساابتهم بااـ  % 98.38وهااذه الفئااة تنفاايالعبارة بمعناى أن احسااتذة يعااملونهم بلااف وود وهاذا ماا ياؤثر إيجاباا علاى تحصايلهم الدراساي
والعالقة بين هذه المجموعة من أفراد العينة واحساتذة يسودها التعاون.
 أماا  % 39.19مان المبحاوثين (وهاي أكبار بقليال مان ثلا عيناة البحا ) فأجاابوا بأحياناا وهاايالمجموعة المتكيفة في عالقتها مع احساتذة.
 بينما نجد النسبة الصغيرة من أفراد العينة التي أجابات بادائما وقادرت هاذه النسابة باـ%83.27وهذه المجموعة ترى بان احساتذة يعاملونهم بقسوة مما أثر على تعلمهم وساهم في تادني مساتوى
تحصيلهم الدراسي وتتصف العالقة بين هذه الفئة من التالميذ واحساتذة بالصراع.
 وهااذه النتااائف يؤكاادها المتوسددط الحسددابي السااتجابات أفااراد عينااة البحا بااـ 2711واحتاال الرتبااةالرابعة ( )7ضمن ترتيب المتوسااات الحساابية لعباارات (بناود) المحاور الثااني الخااح بالعالقاة
التفاعلية (تلميذ-أستاذ).

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 011

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

والخالصدددددددة :إن نسااااااابة أفاااااااراد عيناااااااة البحااااااا الاااااااذين ينفاااااااون العباااااااارة ويااااااارون
أن احسااتذة يعاااملونهم بلااف وود أكباار مان نساابة التالمياذ الااذين يؤكادون بااان احسااتذة يعاااملونهم
بقسوة مما كان سببا في تدني مستوى تحصيلهم الدراسي.
وبالتالي فإن العالقة السائدة بين التالمياذ واحسااتذة هاي عالقاة تعداو

وهاذه النتيجاة تتفال

مع أشرنا إلي في دراستنا وهي تتفل كذلك مع النتائف التي توصلت إليها الدراستين السابقتين حول
عالقة (تلميذ  -أستاذ) ودورها اييجابي في رفع مستوى التحصايل الدراساي لتالمياذ السانة الثالثاة
ثانوي.
البند (" :)31عدم تحكم األستاذ في القسم يؤثر على السير الحس لعملية التعلم".
إن استجابات أفرد عينة البح اتجاه هذه العبارة (البند  )81جاءت كما يلي:
 نسبة  % 28.47من أفراد عينة البح أجابوا بأبدا وهي أقل مان رباع حجام العيناة وهاذه الفئاةتنفي العبارة بمعنى أنهم يرون بأن احساتذة-227-
يتحكمون جيدا في الجو العام داخال الفصاول الدراساية

ويخلقون الجو المناسب لعملية التعلم وهذه المجموعاة مان التالمياذ تمثال ذوي المساتوى الدراساي
الجيد والعالقة التي تربا هؤالء التالميذ باحساتذة هي عالقة تعاون.
 -بينما نجد نسبة  % 31.92من أفاراد عيناة البحا

أجاابوا بأحياناا وتتسام عالقاة هاذه المجموعاة

من التالميذ مع احساتذة بالتكيف.
 أما النسبة الكبيرة مان المبحاوثين وقادرت باـ % 78.47أجابات بادائما وبهاذا فهاي تؤكاد العباارةوترى بأن احساتذة ال يتحكمون في الجو العاام داخال القسام ياؤثر علاى الساير الحاين لعملياة الاتعلم
فيكون سببا في ضعف التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي.
وتتصف عالقة هؤالء التالميذ مع احساتذة بالصراع.
 وما يؤكد هاذه النتاائف هاو المتوسدط الحسدابي الاذي قادر باـ 3711واحتال المرتباة العاشارة ()31ضاامن ترتيااب المتوساااات الحسااابية لعب اارات المحااور الثاااني المااتعلم بالعالقااة التفاعليااة (تلميااذ -
أستاذ).

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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والخالصة :إن النسبة الكبيارة مان أفاراد عيناة البحا تؤكاد العباارة وتارى باأن احسااتذة ال
يتحكمون في الفصل الدراسي مما يؤثر على السير الحسن لعملية التعلم وهذا ماا ياؤدي إلاى تادني
مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ وبالتاالي فالعالقدة السدائدة باين التالمياذ واحسااتذة هاي عالقاة
صراع وجاءت هذه النتيجة عكس ما تارقنا إلي في الجانب النرري من دراستنا وكاذلك تختلاف
معا لنتيجة التي توصل إليها الباحثان في دراساتيهما الساابقتين والتاي تؤكاد علاى دور احساتاذ فاي
خلل جو مناسب لعملية التعلم مما يساهم في رفع مستوى التحصايل الدراساي لتالمياذ السانة الثالثاة
ثااانوي ونرجااع هااذا إلااى ضااعف تكااوين احساااتذة وكااذلك عاادم تخصااح الاابعض فااي المااادة التااي
يدرسها.
البند (" :)31عدم تخصص األستاذ (ة) (العقود) في مواد التدري
للتعلم مما أدى إلى ضع

سداهم فدي انخفداض الدافعيدة

مستوى تحصيلي الدراسي".

جاءت استجابات أفراد عينة البح اتجاه هذه العبارة (البند  )89كما يلي:
 -إن نسبة %79.22من عين البح

أجابوا بأبدا وهذه الفئة من التالميذ التي تقاارب نصاف حجام

العينااة تنفااي العبااارة وال تاارى فااي عاادم تخصااح احسااتاذ فااي المااادة الدراسااية سااببا فااي إنخفاااض
دافعيتهم للاتعلم وبالتاالي ال ياؤدي إلاى ضاعف تحصايلهم الدراساي وهاذه المجموعاة مان التالمياذ
ترباها عالقة تعاون مع احساتذة.
 بينما جاءت في المرتبة الثانية نسبة المبحاوثين الاذين أجاابوا بأحياناا وقادرت نسابتهم باـ 31.21 %وهذه المجموعة تؤكاد العباارة (البناد  )89بمعناى أنهام يارون فاي عادم تخصاح احساتاذ فاي
مااادة التاادريس سااببا فااي انخفاااض دافعيااتهم للااتعلم وهااذا مااا أدى إلااى انخفاااض مسااتوى تحصاايلهم
الدراسي وتتسم عالقة هذه الفئة من عينة البح مع احساتذة بالصراع.
 وقاادر المتوسددط الحسددابي بهااذه العبااارة باااـ 2721محااتال المرتبااة الخامسااة ( )9ضاامن ترتيااابالمتوساات الحسابية لعبارات المحور الثاني الخاح بالعالقة التفاعلية (تلميذ-أستاذ).

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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والخالصة :نالحر أن نسبة الذين نفوا العبارة من مجموع المبحوثين أكبر من نسبة التالمياذ
الذين أكدوا العبارة ومنا نلخاح إلاى أن عادم تخصاح احساتاذ فاي ماادة التادريس ال يسااهم فاي
انخفاض أو تدني مستوى تحصيلهم الدراسي.
وبالتالي فعالقة التعاو هي السائد بين التالميذ واحساتذة وتتفل هذه النتيجة مع ماا تارقناا
إلى في دراستنا ومع ما خلح إلي الباحثان في الدراستين السابقتين وهاي أن احساتاذ يسااهم فاي
رفع دافعية التالميذ نحو التعلم مما يرفع من مستوى تحصيلهم الدراسي.
البند (" :)21حرما مد بعدض الحصدص بسدبب طدردي مد طدر

األسدتاذ(ة) أثدر علدى عمليدة

تمدرسي".
جاءت استجابات أفراد عينة البح حول هذه العبارة (البند )22على النحو التالي:
 -نسبة  % 11.29من عينة البح

أجابوا بأبدا وهذه النسابة الكبيارة التاي تمثال ثلثاي حجام العيناة

تنفااي العبااارة بمعنااى أنهاام ال يتعرضااون للحرمااان ماان الحصااح بالصاافة التااي تااؤثر علااى عمليااة
تمدرساهم وبالتاالي تحصايلهم الدراساي وهاذه المجموعااة مان المبحاوثين ترباهاا عالقاة تعااون مااع
احساتذة.
 وجاءت في الرتبة الثانية نسبة التالميذ الذين أجاابوا بأحياناا وقادرت نسابتهم باـ %22.14:وتتسامعالقة هذه المجموعة من التالميذ مع احساتذة بالتكيف.
 وحلاات أخياارا نساابة التالميااذ الااذين أجااابوا باادائما وقاادرت نساابتهم بااـ %83.27:وهااذه الفئااة ماانالمبحوثين تؤكد العبارة بمعناى أنهام يرجعاون ضاعف تحصايلهم الدراساي لساوء تمدرساهم بسابب
حرمااانهم ماان بعااض الحصااح الدراسااية ويعااود هااذا لغيااابهم فااي الحصااح التااي ساابقتها أو حن
عالقتهم مع احساتذة سيئة يسودها الصراع.
 وما يؤكد هاذه النتاائف هاو المتوساا الحساابي الاذي قادر باـ 2.91ورتاب ثانثاا ( )2ضامن ترتيابالمتوساات الحسابية لعبارات المحور الثاني.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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والخالصة :إن ثلثاي حجام العيناة أجاابوا بنفاي هاذه العباارة وهاي نسابة كبيارة جادا مقارناة
بنسبة التالميذ الذين أكدوا العبارة فالفئة الكبيرة ال ترجع ضعف التحصيل الدراساي لحرماانهم مان
بعض الحصح الدراسية بسبب اردهم من ارف احساتذة.
وبالتالي فالعالقة السائدة بين التالميذ واألساتذة هي عالقة تعداو

وتتفال هاذه النتيجاة ماع

مااا أشاارنا إلي ا فااي الجانااب النرااري ماان دراسااتنا ومااع النتااائف التااي توصاال إليهااا الباحثااان فااي
دراستيهما وهي أن احستاذ يسااهم فاي خلال جاو مناساب للتمادرس مماا يسااهم فاي رفاع مساتوى
التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي.
-1تحليل وتفسير نتائج التساؤل الثالث:
هل توجد عالقة إرتباطية بي التفاعل بي التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ مستشار
التوجيه واإلرشاد المدرسي) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل قمنا بمعالجة استجابات أفراد عينة البح

وتحليلها باالعتماد

على:
جدول خاح بتحليل استجابات المبحوثين حول كل بنود هذا المحور معتمدين على حساب
التكرارات والنسب المئوية والمتوسا الحسابي لكل عبارة ثم ترتيب المتوساات الحسابية لعبارة
هذا المحور ترتيبا تنا ليا.
والجدول الموالي رقم ( )37يوضح استجابات أفراد عينة البح

حول عالقة التفاعل

االجتماعي المدرسي (تلميذ  -مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي) بالتحصيل الدراسي لدى
تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 002

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

جدول رقم ( )37يوضح استجابا أفراد عينة البحث ،حول عالقة التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ– مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي) بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي
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لقد تارقنا ف ي الجانب النرري من دراستنا إلى الدور الحيوي الذي يلعب مستشار التوجي
وايرشاد المدرسي في الحياة المدرسية للتالميذ في جوانبها النفسية االجتماعية والدراسية من
خالل محاور أعمال من إعالم توجي

تحليل النتائف الدراسية وإرشاد نفسي وبايضافة إلى

ذلك فمستشا ر التوجي هو هم ة الوصل بين مختلف عناصر البيئة المدرسية فهو المحرك لدوافع
التالميذ نحو النجاح والمشكل التجاهاتهم نحو المدرسية والدراسة والمساعدة لهم على التغلب
على م شكالتهم النفسية واجتماعية والبيداغوجية من خالل الجلسات ايرشادية سواء الفردية أو
الجماعية وعالقت بالتالميذ تتسم بالمودة والتعاون وايسناد ولمعرفة اتجاهات أفراد عينة البح
نحو عالقتهم بمستشار التوجي وايرشاد المدرسي سنقوم بتحليل استجابات المبحوثين للبنود (من
 23إلى  )11بهذا المحور من الدراسة من خالل المؤشرات الدالة على هذه العالقة.
البند (" :)23تربطني بمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي عالقة احترام متبادل".
جاءت استجابات أفراد عينة البح اتجاه هذه العبارة (البند  )28على النحو التالي:
 -نسبة  % 9.22من عينة البح

أجابوا بأبدا وهذه النسبة الصغيرة من المبحوثين تنفي العبارة

بمعنى أنهم ال ترباهم بمستشار التوجي عالقة مهنية مبنية على االحترام المتبادل وهي فئة ال
تتواصل مع مستشار التوجي وتعتبر أن دوره ال ي يذ في مستوى تحصيلهم الدراسي وعالقتها
مع مستشار التوجي هي عالقة صراع بدال من أن تكون عالقة تعاون ومساندة.
 بينما نجد أن نسبة  % 27.37من أفراد العينة أجابوا بأحيانا وهي تقريبا ربع عينة البحوهي تعيع عملية تكيف مع عناصر البيئة المدرسية.
 أما الغالبية من المبحوثين بنسبة  % 42.77أجابوا بدائما وبذلك يؤكدون وجود عالقة احتراممتبادل بينهم وبين مستشار التوجي وايرشاد المدرسي وهذا يساعدهم على التمدرس الجيد
وبالتالي ارتفاع مستوى تحصيلهم الدراسي وهذا يساعدهم على التمدرس الجيد وبالتالي ارتفاع
مستوى تحصيلهم الدراسي وهذه المجموعة من التالميذ ترتبا مع مستشار التوجي بعالقة تعاون
ومساندة.
 ويؤكد هذه النتائف المتوسط الحسابي لهذه العبارة الذي قدر بـ 2719ورتب أوال ( )3ضمنترتيب المتوساات الحسابية الستجابات المبحوثين حول بنود هذا المحور.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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والخالصة :هي أن النسبة الكبيرة (أكثر من ثلثي) حجم العينة يؤكدون العبارة بمعنى أنهم
ترباهم عالقة احترام متبادل مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي
وبالتالي فالعالقة السائدة بين أفرادعينة البح

ومستشار التوجي وايرشاد المدرسي هي

عالقة تعاو ومساندة وهذا ما أشرنا إلي في الجانب النرري من دراستنا حول دور مستشار
التوجي في رفع مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي من خالل ايرشاد الفردي
والجماعي للتالميذ.
البند (" :)22ارتياحي لمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي م األسباب التي تساعدني على
التحصيل الدراسي".
إن استجابات أفراد عينة البح حول هذه العبارة (البند  )22جاءت على النحو ا تي:
 -نسبة  % 1.29وهي نسبة صغيرة من أفراد عينة البح

أجابوا بأبدا وهو ينفون ارتياحهم

لمستشار التوجي وايرشاد المدرسي ودوره اييجابي في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي وهذه
المجموعة من المبحوثين ترباهم ترباها عالقة صراع مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي
بدال من العالقة الابيعة بينهما وهي عالقة مساندة وتعاون.
 وجاءت في المرتبة الثانية نسبة التالميذ الذين أجابوا بأحيانا وقدرت نسبتهمب % 21.29من حجم عينة البح

وهذه الفئة تتصف بالتكيف في عالقتها مع مستشار التوجي

وايرشاد المدرسي.
 -بينما أكثر من ثلثي أفراد عينة البح

أجابوا بدائما وقدرت نسبتهم بـ % 14.12وهذه الفئة من

التالم يذ تؤكد العبارة بمعنى أنها ترتاح للتعامل مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي وهذا ما
يساعد على الدراسة بشكل أفضل مما يرفع من مستوى تحصيلهم الدراسي وهذه المجموعة من
التالميذ ترتبا مع مستشار التوجي وايرشاد بعالقة تعاون ومساندة.
 وجاء المتوسط الحسابي الستجابات المبحوثين حول هذه العبارة مؤكدا لهذه النتائف وقدربـ 2.6.وأحتل الرتبة الثانية ( )2ضمن ترتيب المتوساات الحسابية لعبارات (بنود) المحور
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الخاح بالعالقة التفاعلية (تلميذ  -مستشار التوجي وايرشاد المدرسي) وعالقتها

بالتحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي.
والخالصة :إن النسبة الكبيرة من أفراد العينة يشعرون باالرتياح اتجاه عالقتهم بمستشار
التوجي والرضا عن دوره اييجابي في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
وبالتالي فالعالقة السائدة بين أفراد عينة البح

ومستشار التوجي وايرشاد المدرسي هي

عالقة تعاو ومساندة وهذا يتفل مع ما تارقنا إلي في الجانب النرري من دراستنا والذي
يؤكد الدور اييجابي الذي يقوم ب مستشار التوجي في الحياة المدرسية لتالميذ السنة الثالثة ثانوي
من خالل إرشادهم وتقديم الدعم النفسي الال م لهم مما يؤدي إلى تحصيل دراسي أفضل.
البند (" :)21يساعدني مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي في التغلب على الصعوبا
النفسية".
جاءت استجابات أفراد عينة البح اتجاه هذه العبارة (البند  )23على النحو التالي:
 نسبة  % 82.84من المبحوثين أجابوا بأبدا وهم ينفون قيام مستشار التوجي بمساعدتهم فيالتغلب عل ى مشكالتهم النفسية التي تعيل دراستهم وتعلمهم ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي
وهذه الفئة من التالميذ ال تتواصل مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي لالب المساعدة في
حل مشكالتهم والتغلب على الصعوبات النفسو بيداغوجية وبالتالي فهذه المجموعة ترتبا مع
مستشار التوجي وايرشاد المدرسي بعالقة صراع بدال من عالقة المساندة والتعاون.
 وحلت في المرتبة الثانية فئة التالميذ الذين أجابوا بأحيانا وقدرت نسبتهم بـ % 72.18وهذهالمجموعة تتصف عالقتها بالتكيف مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي.
 -أما أكبر نسبة من أفراد عينة البح

أجابوا بدائما وقدرت نسبتهم بـ % 79.22وهذه الفئة من

المبحوثين تؤكد العبارة بمعنى أن مستشار التوجي وايرشاد المدرسي يقوم بمساعدتهم على
التغلب على الصعوبات النفسية التي تعيل تمدرسهم بشكل جيد مما يرفع من مستوى تحصيلهم
الدراسي وهذه المجموعة من عينة البح

ترباها عالقة تعاون ومساندة مع مستشار التوجي

وايرشاد المدرسي.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 002

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

 وقدر المتوسا الحسابي الستجابات المبحوثين حول هذه العبارة بـ 2711وقد حل في المرتبةالثامنة ( )1ضمن ترتيب المتوساات الحسابية لبنود المحور الثال

الخاح بالعالقة التفاعلية

(تلميذ-مستشار التوجي وايرشاد المدرسي).
والخالصة :إن النسبة احكبر من حجم عينة البح

يرون بأن مستشار التوجي وايرشاد

المدرسي يساعدهم في حل مشكالتهم والتغلب على الصعوبات النفسية التي تعيل تمدرسهم بشكل
جيد فهم يقرون بدوره اييجابي في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
ومنه فالعالقة السائدة بين تالميذ السنة الثالثة ثانوي ومستشار التوجي تتصف باإليجابية
وتصنف على أنها عالقة تعاو ومساندة والذي ما يتفل مع ما أشرنا إلي في الجانب النرري من
دراستنا والذي يؤكد الدور اييجابي لمستشار التوجي في الحياة المدرسية لتالميذ السنة الثالثة
ثانوي من خالل الجلسات ايرشادية الفردية والجماعية لعالج المشكالت النفسية التي يعيشها
التالميذ.
البند ( ":)27يساعد مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي التالميذ على استغالل قدراتهم العقلية
بشكل أفضل".
جاءت استجابات أفراد عينة البح هذه العبارة (البند  )27كا تي:
 إن نسبة  % 7.37وهي نسبة صغيرة جدا أجابوا بأبدا فنفيهم للعبارة يعني أنهم ال يرون بأنمستشار التوجي وايرشاد المدرسي ال يساعدهم على استغالل قدراتهم العقلية بشكل أفضل مما
يؤدي إلى رفع مستوى تحصيلهم الدراسي وقد يكونون من الفئة التي ترفض التعامل مع مستشار
التوج ي وايرشاد المدرسي حسباب ذاتية تخح تركيبتهم الشخصية وهذه المجموعة من التالميذ
ترباهم عالقة صراع مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي من التعاون والمساندة.
 وجاءت في الثانية نسبة التالميذ الذين أجابوا بأحيانا وقدرت نسبتهم بـ % 72.29وتتسم عالقةهذه المجموعة من أفراد عينة بالتكيف في عالقتها مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي .
 -بينما النسبة الكبيرة من أفراد عينة البح

وقدرت نسبتهم بـ %79.94تقريبا نصف حجم العينة

أجابوا بدائما وأكدوا مساعدة مستشار التوجي وايرشاد المدرسي لهم على تفعيل ااقاتهم الكامنة
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 002

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

واس تغالل قدراتهم العقلية مما يرفع مستوى تحصيلهم الدراسي وهذه الفئة من المبحوثين ترتبا
بعالقة ابيعية مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي سيمتها احساسية هي التعاون والمساندة.
 وقدر المتوسط الحسابي الستجابات التالميذ المبحوثين اتجاه هذه العبارة (البند  )27بـ2.79وكانت رتبت الخامسة ( )9من بين المتوساات الحسابية لعبارات هذا المحور.
والخالصة :من النتائف السالفة الذكر نخلح إلى أن تقريبا نصف حجم العينة أكدوا بأن
مستشار التوجي وايرشاد المدرسي يساعدهم في استغالل قدراتهم العقلية بشكل أفضل مما يؤدي
لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
وبالتالي فالعالقة السائدة بين أفراد عينة البح

ومستشار التوجي وايرشاد المدرسي هي

عالقة تعاو و مساندة تتفل مع مهام االرشادية لتفعيل القدرات العقلية لتالميذ السنة الثالثة
ثانوي.
البند (":)29يساعدني مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي التالميذ على تحقيق التوافق
النفسي مما يؤدي إلى تحصيل دراسي أفضل"
جاءت استجابات عينة البح

اتجاه هذه العبارة (البند  )29كما يلي:

 -إن نسبة صغيرة من أفراد عينة البح

قدرت بـ % 1.29أجابوا بأبدا فمعنى هذا أن هؤالء

التالميذ يتفقون دعما نفسيا وال يساعدهم مستشار التوجي وايرشاد المدرسي الجيد والتعلم
بصفة أفضل لرفع مستوى تحصليهم الدراسي وتتصف عالقة هذه المجموعة من التالميذ
بمستشار التوجي وايرشاد المدرسي بعالقة صراع بدال من العالقة الابيعية التعاون و المساندة.
 أما النسبة احكبر من التالميذ المبحوثين والتي تقدر بـ % 72.14فقد أجابوا بأحيانا وهي الفئةالتي تتسم عالقتها مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي بالتكيف.
 بينما حلت في المرتبة الثانية فئة التالميذ الذين أجابوا بدائما وقدرت نسبتهمبـ % 33.27وهذه المجموعة من التالميذ تؤكد أن مستشار التوجي وايرشاد المدرسي
يساعدهم على تحقيل التوافل النفسي الذي يساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي وهذه الفئة
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 001

الفصـل السابـع
والتي تمثل ثل

عرض وتحليل ومناقشة النتائج
حجم العينة ترتبا بعالقة ابيعية مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي سيمتها

احساسية هي التعاون والمساندة.
 والمتوسط الحسابي لالستجابات اتجاه هذه العبارة (البند  )29قدر بـ 277. :واحتل الرتبةالرابعة ( )7وهذا ما يؤكد التفسير السابل الذكر.
والخالصة :من النتائف السابقة يمكننا أن نلخح إلى أن ثل

حجم عينة البح

يؤكدون

بأن مستشار التوجي وايرشاد المدرسي يساعدهم على تحقيل التوافل النفسي مما يؤدي إلى
تحصيل دراسي أفضل ونسبة هذه المجموعة أكبر بكثير من نسبة احفراد الذين ينفون هذا الدور
مستشار التوجي وايرشاد المدرسي.
وبالتالي فالعالقة السائدة بين أفراد عينة البح

ومستشار التوجي وايرشاد المدرسي هي

عالقة تعاو ومساندة ويتفل هذا مع ما أشرنا إلي في الجانب النرري من دراستنا.
البند ( ":)21يحفز مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي التالميذ المتفوقي

على مساعدة

زمالئهم لالجتهاد أكثر لرفع مستواهم التعليمي".
إن استجابات أفراد العينة اتجاه هذه العبارة (البند  )21جاء على النحو التالي:
 نسبة  % 89.83من أفراد العينة أجابوا بأبدا ومعنى هذا أنهم ينفون هذه العبارة وال يرون أنمستشار التوجي وايرشاد المدرسي يقوم بهذا الدور لح

التالميذ على التعاون فيما بينهم

ومساعدة بعضهم للوصول إلى مستوى دراسي أفضل وترتبا هذه المجموعة من التالميذ بعالقة
صراع مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي وهذه الفئة تمثل في أغلبها التالميذ ذوي
المستوى الضعيف والذين لم يتلقوا من

مالئهم المتفوقين المساعدة الال مة للتغلب على

الصعوبات الدراسية لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
 وحلت في المرتبة الثانية فئة التالميذ الذين أجابوا بأحيانا وقدرت نسبتهم بـ % 21.9.والصفةالسائدة لعالقة هؤالء التالميذ مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي هي عالقة تكيف.
 بينما النسبة احكبر من أفراد العينة أجابوا بدائما وقدرت نسبتهم بـ % 93.98وهؤالء التالميذيؤكدون العبارة ويرون بأن مستشار التوجي يقوم بح

التالميذ على التعاون فيما بينهم لرفع

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 002

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

مستوى تحصيلهم الدراسي وهذه الفئة ترتبا مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي بعالقة
تعاون ومساندة.
 وقدر المتوسا الحسابي الستجابات أفراد العينة اتجاه هذه العبارة بـ 2719ورتب سابعا ().ضمن ترتيب المتوساات الحسابية لعبارات المحور الثال

الخاح بالعالقة التفاعلية (تلميذ-

مستشار التوجي وايرشاد المدرسي).
والخالصة :إن أكثر من نصف حجم العينة يؤكدون بأن مستشار التوجي وايرشاد
المدرسي يح

ويحف

التالميذ مساعدة بعضهم البعض والتعاون فيما بينهم لرفع مستوى

تحصيلهم الدراسي.
وبالتالي فالعالقة السائدة بين عينة البح
تعاو ومساندة

ومستشار التوجي وايرشاد المدرسي هي عالقة

وهذا ما يتفل مع الدور اييجابي لمستشار التوجي وايرشاد المدرسي في

الحياة المدرسية لتالميذ السنة الثالثة ثانوي لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
البند (":)2.يقوم مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي بإعالم التالميذ بالمستجدا

التربوية

التي تساعدهم على التحصيل الدراسي".
جاءت استجابات أفراد عينة البح اتجاه هذه العبارة (البند  )24كما يلي:
 إن نسبة  % 82.77من التالميذ المبحوثين أجابوا بأبدا ونفيهم للعبارة يعني أنهم لم يستفيدوامن الحصح ايعال مية التي يقدمها مستشار التوجي وايرشاد المدرسي الخاصة بالمستجدات
التربوية التي تساعد في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي وهذه المجموعة من التالميذ ترباها
عالقة صراع مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي.
 بينما حلت في الرتبة الثانية فئة التالميذ الذين أجابوا بأحيانا وقدرت نسبتهمبـ % 32.73من حجم عينة البح

وتتسم عالقة هذه المجموعة من التالميذ مع مستشار التوجي

بالتكيف.
 أما النسبة الكبيرة من أفراد العينة فأجابوا بدائما وقدرت نسبتهم بـ % 99.83وهذه النسبة منالتالميذ تؤكد الدور اييجابي الذي يقوم ب مستشار التوجي وايرشاد المدرسي في مجال ايعالم
مما يساعدهم على الدراسة بشكل أفضل لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي وترتبا هذه الفئة من
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 002

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

التالميذ بعالقة ابيعية مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي سيمتها احساسية هي التعاون
والمساندة.
 وما يؤكد هذه النتائف هو المتوسا الحسابي الذي قدر بـ 2771وجاء في الرتبة الثالثة (.)1والخالصة :إن ما يقارب ثلثي حجم عينة البح

تؤكد الجانب اييجابي لمستشار التوجي

وايرشاد المدرسي في مجال ايعالم مما يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ
السنة الثالثة ثانوي.
وبالتالي فالعالقة السائدة بين أفراد عينة البح
عالقة تعاو ومساندة

ومستشار التوجي وايرشاد المدرسي هي

وهذا هو الدور المنوا بمستشار التوجي وايرشاد المدرسي والذي

أشرنا إلي في الجانب النرري من دراستنا.
البند (" :)21يدعم مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي التالميذ نفسيا مما يساهم في رفع
مستوى تحصيلهم الدراسي".
لقد جاءت استجابات أفراد عينة البح حول هذه العبارة (البند )21كما يلي:
 -إن نسبة  % 9.94من عينة البح

أجابوا بأبدا ونفيهم للعبارة يعني وايرشاد المدرسي

لتالميذ السنة الثالثة ثانوي وكذلك الجلسات ايرشادية وهذه المجموعة من التالميذ ترباها عالقة
صراع مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي.
 وحلت في الرتبة الثانية فئة التالميذ الذين أجابوا بأحيانا وقدرت نسبتهم بـ % 72.2وعالقتهابمستشار التوجي هي عالقة تكيف.
 -والنسبة الكبيرة من حجم عينة البح

والتي تقدر بـ % 92.73أجابت بدائما مؤكدة استفادتها

من حصح الدعم النفسي مما ساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي وعالقت هذه المجموعة
من أفراد العينة مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي هي عالقة تعاون ومساندة.
 وجاء المتوسط الحسابي مؤكدا هذه النتائف وقدر بـ 2773واحتل الرتبة السادسة ( )1ضمنترتيب المتوساات الحسابية لعبارات المحور الثال

الخاح بالعالقة التفاعلية (تلميذ-مستشار

التوجي وايرشاد المدرسي).
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 002

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

والخالصة :أن نصف حجم العينة أكدوا استفادتهم من حصح الدعم النفسي التي قدمها
مستشار التوجي وايرشاد المدرسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي مما يساهم في رفع مستوى
تحصيلهم الدراسي وبالتالي فالعالقة السائدة بين أفراد عينة البح

ومستشار التوجي وايرشاد

المدرسي هي عالقة التعاو والمساندة وهذه النتيجة تتفل مع الدور المنوا بمستشار التوجي
وايرشاد المدرسي اتجاه تالميذ السنة الثالثة ثانوي لمساعدتهم على رفع مستوى تحصيلهم
الدراسي.
البند (" :)21عدم قيام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي بزيارا

توجيهية للتالميذ تؤثر

سلبا على مستوى تحصيلهم الدراسي".
استجابات أفراد عينة البح حول هذه العبارة (البند  )89جاءت كما يلي:
-نسبة  %27.39من حجم عينة البح

أجابوا بأبدا وهم ينفون العبارة ويقرون بقيام مستشار

التوجي وايرشاد المدرسي ب يارات توجيهية لتالميذ السنة الثالثة مما يساعدهم في رفع مستوى
تحصيلهم الدراسي.
والعالقة بين هذه الفئة من التالميذ ومستشار التوجي هي عالقة تعاون ومساندة.
 بينما  % 39.83من المبح وثين أجابوا بأحيانا وعالقة هذه الفئة من التالميذ بمستشار التوجيوايرشاد المدرسي هي عالقة تكيف.
 أما النسبة التي أجابت بدائما قدرت بـ % 31.92من حجم العينة وهذه المجموعة من التالميذتؤكد بأن عدم قيام مستشار التوجي وايرشاد المدرسي بال يارات التوجيهية لهم أثرت سلبا على
تحصيلهم الدراسي وترتبا هذه الفئة مع مستشار التوجي وايرشاد المدرسي بعالقة صراع بدال
من عالقة التعاون التي تسعى هذه الفئة لتكوينها لما لها من أثر إيجابي في حياتهم الدراسية.
 وجاء المتوسط الحسابي ليؤكد هذه النتائف وقدر بـ 3711محتال المرتبة العاشرة ( )31فيمؤخرة ترتيب المتوساات الحسابية لعبارات هذا المحور.
والخالصة :إن ثل

العينة تقريبا تؤكد بأن عدم قيام مستشار التوجي وايرشاد المدرسي

بال يارات التوجيهية المستمرة لتالميذ السنة الثالثة ثانوي يؤثر سلبا على مستوى تحصيلهم
الدراسي.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 022
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الفصـل السابـع
وبالتالي انقسم أفراد عينة البح

إلى فئتين فئة ترتبا مع مستشار التوجي وايرشاد

المدرسي بعالقة صراع واحخرى ترتبا مع بعالقة تعاو ومساندة ونرجع هذا إلى الحجم
الكبير للمؤسسة التربوية الذي جعل عدد ال يارات التوجيهية لألفواج التربوية غير كاف بالنسبة
لكل فوج.
البند (" :)11عدم قيام مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي بجلسا

إرشادية للتالميذ يساهم

في تفاقم معيقا عملية التحصيل الدراسي".
لقد جاءت استجابات أفراد عينة البح إتجاه هذه العبارة (البند  )32على النحو ا تي:
 إن نسبة  % 23.71من حجم العينة أجابت بأبدا ونفيهم لهذه العبارة يعني استفادتهم منالجلسات ايرشادية التي يبرمجها مستشار التوجي وايرشاد المدرسي لصالح تالميذ السنة الثالثة
ثانوي للتغلب على الصعوبات الدراسية والنفسية مما يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي
لدى هذه الفئة من التالميذ والتي ترباها عالقة تعاون ومساندة مع مستشار التوجي وايرشاد
الدراسي.
 واحتلت المرتبة احولى نسبة التالميذ الذين أجابوا بأحيانا وقدرت نسبتهم بـ % 72.18وتتصفعالقة هذه المجموعة من التالميذ بمستشار التوجي وايرشاد المدرسي بالتكيف.
 -بينما ما يقارب ثل

حجم عينة البح

أجابوا بدائما وقدرت نسبتهم بـ % 33.98فهم يؤكدون

العبارة ويرون بأن عدم قيام مستشار التوجي وايرشاد المدرسي بجلسات إرشادية كافية لتالميذ
السنة الثالثة ثانوي تساهم في تفاهم مشكالتهم النفسية والدراسية مما يساهم في تدني مستوى
تحصيلهم الدراسي وعالقة هي المجموعة من المبحوثين بمستشار التوجي وايرشاد المدرسي
هي عالقة صراع.
 و هذا ما يؤكده المتوسط الحسابي الذي قدر بـ  3711و جاء في الرتبة التاسعة ( .)1ضمنترتيب المتوساات الحسابية لعبارات هذا المحور.
والخالصة :إن ثل

حجم عينة البح

أكدوا أن عدم استفادتهم من الجلسات ايرشادية ساهم

في تفاقم مشكالتهم النفسواجتماعية مما اثر على مستوى تحصيلهم الدراسي.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 021

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

و بالتالي نالحر وجود فئتي متقاربتين في النسبة كل فئة ترتبا بنوع خاصة من العالقات
مع مستشار التوجي و ايرشاد المدرسي فإحداها عالقة تعاو

و مساندة واحخرى عالقة

صراع.

 -7تحليل وتفسير نتائج التساؤل الرابع:
هل توجد عالقة إرتباطية بي التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ – زمالء) والتحصيل
الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
لإلجابة عن هذا التساؤل قمنا بمعالجة استجابات أفراد عينة البح

وتحليلها باالعتماد

على جدول خ اح بتحليل استجابات المبحوثين حول كل بنود هذا المحور معتمدين على حساب
التكرارات والنسب المئوية والمتوسا الحسابي لالستجابات اتجاه كل بند ثم ترتيب المتوساات
الحسابية ترتيبا تنا ليا ثم تفسير النسب المئوية الستجابات المبحوثين في ضوء عمليات التفاعل
االجتماعي (التعاو  ،التناف  ،التكي  ،الصراع) حي

تعبر أبدا على الصراع وأحيانا على

التكيف ودائما على التعاون إذا كانت العبارة في االتجاه الموجب وتعكس هذه العمليات إذا كان
اتجاه العبارة سالبا.
والجدول الموالي رقم ( )39يوضح استجابات أفراد عينة البح

حول عالقة التفاعل

االجتماعي المدرسي (تلميذ -زمالء) بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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جدول رقم ( )39يوضح استجابا أفراد عينة البحث ،حول عالقة التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ – زمالء) بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي
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إن التلمياذ الثااانوي يعاايع مرحلااة المراهقااة أياان نجااده يسااعى يثبااات وجااوده وتحقياال ذاتا
وتشااير أغلااب الدراسااات إلااى أن ساالوك الفاارد يتااأثر بساالوك أقراناا حتااى يصاابح رأياا ياارتبا
بالوضعية االجتماعية لمحيا جماعة الرفال.
كما أشار القاضي

)(Karen, 1996, p55

يوس مصطفى وزيدا محمدد مصدطفى

إلاى أن انتمااء الفارد إلاى جماعاة احقاران

يؤ دي ب على اكتساب المهارات االجتماعية التاي تسااعده علاى تحقيال حاجاة االساتقالل الاذاتي أو
تقدير الذات وحاجة احمن والحاجة إلى المعلومات.

(القاضي يوس

 ،3113 ،ص.)373

والتلميااذ فااي الوسااا المدرسااي يعاايع مااع جماعااة الرفااال فااي عالقااات متنوعااة منهااا عالقااة
التعاون التنافس أو الصاراع أو التكياف...وهاذه العالقاات قاد تاؤثر سالبا أو إيجاباا علاى تحصايل
الدراساااي وفاااي هاااذا المحاااور الراباااع مااان اساااتمارة االساااتبيان سااانحاول معرفاااة عالقاااة التفاعااال
االجتماعي المدرساي (تلميدذ  -زمدالء) بالتحصايل الدراساي لادى تالمياذ السانة الثالثاة ثاانوي مان
خالل عرض وتحليل وتفسير الستجابات عينة البح اتجاه بنود هذا المحور.
البنـد (" :)13تربطني بزمالئي عالقة احترام متبادل تساعدني على التمدر

الجيد

جاءت استجابات أفراد عينة البح حول هذه العبارة (البند  )38على النحو ا تي:
 إن نسبة  % 3.71من أفاراد العيناة أجاابوا بأبادا ونفايهم للعباارة يعناي أنهام ال تارباهم با مالئهمعالقة ودو احترام متبادل وهذا ما ينفرهم في تواجدهم فاي الفصال وبالتاالي يتاأثر سالبا تحصايلهم
الدراسي وهذه الفئة من التالميذ ترتبا مع جماعة الرفال بعالقة صراع.
 بينما حلت ثانيا نسبة التالميذ الاذين أجاابوا بأحياناا وقادرت نسابتهم باـ % 33.98 :وعالقاة هاذهالمجموعة من التالميذ مع مالئهم تتسم بالتكيف.
 وجاءت في الرتبة احولى نسبة أفراد العينة الذين أجابوا بادائما وقادرت نسابتهم باـ% 12.18 :وهؤالء يؤكدون أن يرتباون مع مالئهم بعالقة احترام متبادل مماا تخلال لهام جاو دراساي مالئام
لرفااع مسااتوى تحصاايلهم الدراسااي والعالقااة السااائدة بااين هااذه الفئااة وجماعااة رفاااقهم هااي عالقااة
تعاون.
 ومااا يؤكااد هااذا هااو المتوسددط الحسددابي المقاادر بااـ  2791والااذي رتااب أوال ( )3ضاامن ترتياابالمتوساات الحسابية لالستجابات حول عبارات المحور الرابع (تلميذ – مالء).
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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تقريبا أكدوا وجود عالقة احترام متبادل مع

مالئهم مما يساعدهم على التمدرس الجيد الذي يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى
تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
و بالتالي فالعالقة السائدة بين أفراد عينة البح

و مالئهم هي عالقة تعاو

وهذه النتيجة

ت تفل مع النتائف الذي توصلت إلي الباحثة حورية علي شريف في دراستها البيئة االجتماعية
المدرسية وعالقتها بالمردود الدراسي فيما يخح العالقة (تلميذ -مالء).
البنددد (" :)12مسدداعدة زمالئددي علددى مراجعددة دروسددي بشددكل جيددد يسدداهم فددي رفددع مددردودي
التعليمي".
إن استجابات المبحوثين حول هذه العبارة (البند  )32جاءت كما يلي:
 نسبة  %81.92من حجم العينة أجابوا بأبدا وهذه المجموعة من التالميذ تنفي مسااعدة مالئهاملهم في مراجعة دروسهم بشكل يساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي والعالقة الواضحة بين
هذه المجموعة و مالئهم هي عالقة صراع.
 بينمااا جاااءت نساابة الااذين أجااابوا بأحيانااا فااي الرتبااة الثانيااة وقاادرت بااـ % 21.42:وتتساام عالقااةهؤالء التالميذ مع مالئهم بالتكيف مع احوضاع.
أما أكبار نسابة مان عيناة البحا فأجاابوا بادائما وقادرت نسابتهم باـ % 97.41 :وهاذه المجموعاةتؤكااد أن مالئهاام يساااعدونهم فااي مراجعااة دروسااهم ممااا يساااهم فااي رفااع مااردودهم التعليمااي
والعالقة السائدة بين هؤالء التالميذ و مالئهم عي عالقة تعاون.
 وأكد هذه النتائف المتوسط الحسابي المقدر بـ 2711 :و المرتب ثالثا (.)1والخالصة :إن أغلبية أفراد العينة يؤكدون مساعدة التالميذ ل مالئهم في مراجعة دروسهم
بشكل جيد مما يساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي .
و بالتالي قالعالقة السائدة بين أفراد عينة البح هي عالقة تعاو وهذه هي النتيجة التي
توصلت إليها الباحثة حورية علي شريف في دراستها البيئة االجتماعية المدرسية وعالقتها
بالمردود الدراسي وهي " :تعاون التلميذ مع جماعة رفاق يدفع إلى إحرا نتائف دراسية أحسن".
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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البند ( :)11يزودني زمالئي ببعض المراجع التي تساعدني في فهم دروسي بشكل جيد مما
يرفع مستوى تحصيلي الدراسي.
إن استجابات أفراد عينة البح حول هذه العبارات (البند  ) 33جاءت كما يلي:
 نسبة  % 81.21من أفراد عينة البحا أجاابوا بأبادا ونفايهم لهاذه العباارة يعناي أنهام ال يتلقاونالمساعدة من مالئهم في فهم دروساهم مان خاالل ت ويادهم باالمراجع الضارورية لاذلك والعالقاة
السائدة بين هذه المجموعة من التالميذ و مالئهم هي عالقة صراع.
 وكانت نسبة  % 33.98قد أجابت بأحيانا وعالقة هؤالء التالميذ ب مالئهم هي عالقة تكيف. أما النسبة الكبيرة من المبحوثين فأجابت بدائما وقدرت نسبتهم بـ % 74.13وتقريبا نصاف حجامالعينة يؤكدون وجود نعاون فيما بينهم في فهم دروسهم من خالل ت ويد بعضهم الابعض باالمراجع
التي تساعدهم على ذلك مما يساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي والعالقة الساائدة باين هاذه
الفئة من التالميذ و مالئهم هي عالقة تعاون .
 وجاء المتوسط الحسابي يستجابات التالميذ حول هذه العبارة ليؤكد هاذه النتاائف وقادر باـ2711محتال الرتبة الرابعة ()7
والخالصة :ما يقارب نصاف حجام العيناة أكادوا وجاود عالقاة تعااون فيماا بيانهم مان حيا
ت ويد بعضم بالمراجع الهامة التاي تسااعدهم فاي فهام دروساهم جيادا مماا يسااهم فاي رفاع مساتوى
التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
وبالتددالي فالعالقااة السااائدة بااين أفااراد عينااة البحا و مالئهاام هااي عالقددة طبيعيددة تتصااف
بالتعدداو والمسدداعدة ونتفاال هااذه النتيجااة مااع مااا أشاارنا إلي ا فااي الجانااب النرااري ماان دراسااتنا
وكذلك ما توصلت إلي الباحثة حورية شريف في دراستها  :البيئة االجتماعياة المدرساية وعالقتهاا
بالمردود الدراسي حاول عالقاة التلمياذ بجماعاة الرفاال وأثرهاا باالمردود الدراساي لتالمياذ السانة
الثالثة ثانوي.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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البند ( :)17يحرص زمالئي على توفير جو دراسي مالئم داخل األقسام مما يساعدني في
تحسي مستوى تحصيلي الدراسي
لقد جاءت إستجابات أفراد عينة البح إتجاه هذه العبارة (البند )37كما يلي:
 نساابة  % 33.27ماان أفااراد العينااة أجااابوا بأباادا وهااؤالء التالميااذ ينفااون العبااارة بمعنااى أنمالئهاام اليحرصااون علااى تااوفير الجااو الدراسااي المالئاام داخاال احقسااام ممااا يااؤثر علااى مسااتوى
تحصيلهم الدراسي وهذه الفئة من التالميذ ترتبا مع مالئهم بعالقة صراع.
 بينما نسبة  % 33.98أجابوا بأحيانا وترتبا هذه الفئة مان التالمياذ ماع مالئهام بعالقاة سايمتهابالتكيف.
 وأما نسبة الذين أجاابوا بادائما فقادرت باـ  % 33.27وهاذه الفئاة تؤكاد باأن مالئهام يحرصاونعلااى تااوفير الجااو الدراسااي المالئاام داخاال احقسااام ممااا يساااعدهم علااى رفااع مسااتوى تحصاايلهم
الدراسااي وتاارتبا هااذه المجموعااة ماان أفااراد عينااة البح ا مااع مالئهاام بعالقااة ابيعيااة سااميتها
التعاون والمساعدة.
 وجاء المتوسا الحساابي مؤكادا لهاذه النتاائف وقادرت قيمتا باـ 2711:وإحتال الرتباة الثامناة()1
والخالصددة :ماان المالحاار أن النسااب الثالثااة متقاربااة جاادا فإنقسااام عينااة البح ا بااين مؤيااد
للعبارة ومعارض لها ومتكيف معها.
وبالتددالي فااإن العالقااة بااين أفااراد عينااة البح ا و مالئهاام متأرجحااة بااين التعدداو والصددراع
والتكي .
وهذه النتيجة مختلفة نوعا ما عما أشرنا إلي فاي دراساتنا مان الادور اييجاابي لجماعاة الرفاال فاي
التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي وكاذلك ال تتفال ماع نتاائف حورياة علاى شاريف فاي
دراستها" :البيئة ايجتماعية المدرسية وعالقتها بالمردود المدرسي" لتالميذ السنة الثالثة ثانوي.
البند ( :)19تنافسنا مع بعض كجماعة رفاق زاد م مستوى تحصيلي الدراسي
جاءت استجابات المبحوثين اتجاه هذه العبارة (البند )39على النحو التالي:
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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أجابوا بأبدا وهذه المجموعة من التالميذ تنفي وجود

تنافس بينهم وجماعة رفاقهم احمر الذي ال يساعدهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي
والعالقة التي تربا هذه المجموعة من التالميذ ب مالئهم هي عالقة صراع.
 بينما حلت ثانيا نسبة التالميذ الذين أجابو بأحيانا وقدرت نسبهم بـ %24.13:وتتصف عالقةهؤالء احفراد ب مالئهم بالتكيف
 أما ما يقارب نصف حجم العينة فأجابوا بـ:دائما وقدرت نسبتهم بـ % 49.57:وهذه المجموعةمن التالميذ تؤكد وجود التنافس وجماعة الرفال مما يرفع من مستوى تحصيلهم الدراسي
والعالقة الموجودة بين هذه المجموعة من المبحوثين وجماعة رفقائهم هي عالقة تنافس في شكل
اييجابي.
 وما يؤكد هذه النتائف هو المتوسط الحسابي المقدر بـ 272. :محتال الرتبة الخامسة()9والخالصة :إن نصف حجم العينة تقريبا يؤكد وجود تنافس إيجابي بينهم وجماعة رفاقهم مما
يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي.
وبالتالي فالعالقة السائدة بين عينة البح
التناف

وجماعة الرفال هي عالقة ابيعية سيمتها

اإليجابي وهذا يتفل مع ما أشرنا إلي في دراستنا في جانبها النرري حول أهمية

التنافس بين التالميذ لرفع مستوى التحصيل الدراسي لهم.
البند(" :)11السلوك السيئ لبعض الزمالء مع األساتذة يعيق السير الحس لعملية تعلمنا مما
يساهم في تراجع نتائجي المدرسية"
لقد جاءت إستجابات المبحوثين حول هذه العبارة (البند )31كما يلي :
 إن نسبة  %21.29أجابوا بأبدا ونفيهم للعبارة يعني أنهم ينفون عن مالئهم القيام بسلوكاتسيئة إتجاه احساتذة تعيل السير الحسن لعملية التعلم بينما يرون بأن التالميذ يسلكون سلوكا حسنا
إتجاه احساتذة وهذا ما يساهم في سير عملية التعلم بصفة حسنة تساعدهم في رفع مستوى
تحصيلهم الدراسي والعالقة السائدة بين هذه المجموعة من التالميذ و مالئهم هي عالقة تعاون
ومساندة.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصـل السابـع

 وحلت في الرتبة احولى نسبة التالميذ الذين أجابوا بأحيانا وقدرت نسبتهم بـ %79.22:وهذادليل على تكيف أغلب المبحوثين في عالقتهم ب مالئهم.
 أما نسبة  %21.42من أفراد العينة فقد أجابوا بدائما وتأكيدهم للعبارة هو دليل واضح علىوجود عالقة صراع بينهم وبين مالئهم
 وما يؤكد هذه النتائف المتوسط الحسابي المقدر بـ(371.:وهي قيمة ضعيفة) وجاء في الرتبةالتاسعة()1
والخالصة :إن نسبة الذين أجدابوا بدائما تفول بقليل نسبة الذين أجابوا بأبدا ومعنى هذا أن
عالقة الصراع بين أفراد عينة البح

وجماعة رفاقهم أكثر بروزا من عالقة التعاو الذي يساهم

في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
المدرسة والدراسة م

البند (" )1.األراء السلبية لرفاقي ع

أسباب ضع

مستوى

تحصيلي الدراسي"
لقد جاءت إستجابات المبحوثين حول هذه العبارة (البند  )34على النحو التالي:
أجابوا بأبدا فهم ينفون إرجاع ضعف مستوى

 -نسبة  %72.14من أفراد عينة البح

التحصيل الدراسي لألراء السلبية لرفاقهم عن المدرسة والدراسة وهذه المجموعة من التالميذ
ترتبا مع جماعة الرفال بعالقة تعاون ومؤا رة.
 -نسبة  %72.18من أفراد عينة البح

أجابوا بأحيانا وهذا دليل على أن النسبة الكبيرة من

المبحوثين تتصف عالقتها ب مالئها بالتكيف
 -بينما نسبة  %81.92من أفراد عينة البح

أجابوا بدائما وهم يؤكدون أن احراء السلبية

ل مالئهم عن المدرسة والدراسة كانت من احسباب التي أدت لضعف مستوى تحصيلهم
الدراسي وعالقة هذه المجموعة من التالميذ مع مالئهم تتصف بالصراع.
 وقد المتوسط الحسابي ايستجابات التالميذ المبحوثين حول هذه العبارة بـ  2727وجاء فيالرتبة السابعة().
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الفصـل السابـع
والخالصة :إن نسبة كبيرة من أفراد عينة البح

تنفي عن مالئهم ا راء السلبية عن

المدرسة والدراسة وال ترجع ضعف مستوى التحصيل الدارسي لنررة
الدراسة وبالتالي فعينة البح

مالئهم عن

ال تتأثر سلبا بجماعة الوفال وترتبا معها بعالقة تعاو

ومساندة
وهذه النتيجة تتفل مع عقون صالح في دراست "البيئة ايجتماعية المدرسية وعالقتها
بالتحصيل الدراسي " حي

توصل إلى أن هناك نررة إيجابية لدور جماعة الرفال في

الحصيل الدراسي.
وتختلف عما توصلت إلي حورية علي شريف في دراستها "البيئة ايجتماعية المدرسية
وعالقتها بالمردود الدراسي" فقد توصلت الباحثة إلى أن ك" احفكار السلبية عن الدراسة
والمدرسة عند جماعة الرفال من أسباب إخفال التالميذ دراسيا" وهنا يأتي دور مستشار
التوجي وايرشاد المدرسي لتعديل وتغيير هذه النررة السلبية إلى نررة إيجابية تساهم في
رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
البند(" )11تحرضني جماعة الرفاق على التغيب مما أدى إلى تدهور مستوى تحصيلي
الدراسي'
جاءت إستجابات أفراد عينة البح إتجاه هذه العباة (البند )31كما يلي :
 -نسبة  %91.92من أفراد عينة البح

أجابوا بأبدا وهذه الفئة من التالميذ تنفي تعرضها

للتحريض على التغيب من جماعة رفاقهم وال يرون أن رفاقهم سببا في تدهور مستوى
تحصيلهم الدراسي وترتبا هذه الجماعة من التالميذ مع رفاقهم بعالقة تعاون ومساندة.
 وحلت في الرتبة الثانية الفئة التي أجاب أفرادها بأحيانا وقدرت نسبتهم بـ%34.39:وتتصف هذه المجموعة من التالميذ في عالقتها مع مالئها بالتكيف.
 بينما جاءت في المرتبة احخيرة الفئة التي أجاب أفرادها بدائما وقدرت نسبتها بـ %1.29منأفراد عينة البح

وهي نسبة ضعيفة وتأكيد هؤالء التالميذ للدور التحريضي لجماعة الرفال

على التغيب مما يؤثر على تدهور مستوى تحصيلهم الدراسي هو دليل على الصراع القائم
بين هذه الجماعة من التالميذ ورفاقهم.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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 وقدر المتوط الحسابي ب  1.81محتال المرتبة العاشرة()31والخالصة :إن أكثر من نصف حجم العينة تنفي تحريض مالئهم لهم على التغيب وال
ترجع ضعف مستوى التحصيل الدراسي لهذا السبب فالعالقة السائدة إذن بين أفراد عينة البح
و مالئهم هي عالقة تعاو ومساندة وهذه النتيجة تتفل مع ما أشرنا إلي في الجانب النرري من
دراستنا ومع ما توصل إلي صالح عقون من نتائف في دراست  ":البيئة ايجتماعية المدرسية
وعالقتها بالتحصيل الدراسي".
البند (" :)11إنشغالي رفقة زمالئي أثناء الدرو

بيمور خارجية تؤثر على المتابعة الجيدة

لشرح األستاذ مما يؤدي إلى إنخفاض مستوى تحصيلي الدراسي".
لقد جاءت استجابات أفراد عينة البح حول هذه العبارة (البند )39كاحتي:
 نسبة  %72.2من أفراد العينة أجابوا بأبدا بمعنى أنهم ينفون إنشغالهم أثناء الدروس بأمورخارجية وال يرجعون انخفاض تحصيلهم الدراسي لهذا السبب وهذه الفئة من التالميذ ترباها
ب مالئها عالقة تعاون ومساندة.
 أما نسبة  %79.22من التالميذ فقد أجابوا بأحيانا وهي دليل على تكيف هذه الفئة فيعالقتها مع مالئها
 وحلت في المرتبة احخيرة فئة التالميذ الذين أجابوا بدائما وقدرت نسبتهم بـ % 87.7.وهذهالفئة من أفراد عينة البح

تؤكد أن سبب إنخفاض مستوى تحصيلهم الدراسي يرجع عدم

إنضبااهم داخل الفصول وأنشغالهم رفقة مالئهم بأمور خارجية مما تؤثر على متابعة
شرح احستاذ للدرس وهذا ما يؤدي إلى تدهور مستوى تحصيلهم الدراسي وعالقة هذه
المجموعة من التالميذ مع مالئهم يسودها الصراع .
 -وجاء المتوسط الحسابي بقيمة  2729محتال الرتبة السادسة()1

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة 021

الفصـل السابـع
الخالصة :إن نسبة كبيرة من أفراد عينة البح

عرض وتحليل ومناقشة النتائج
تنفي عدم إنضبااهم داخل الفصول

الدراسية وال ترجع سبب ضعف التحصيل الدراسي ينشغالهم بأمور خارجية تؤثر على
المتابعة الجيدة لشرح احستاذ.
و بالتلي فالعالقة السائدة بين أفراد عينة البح

و مالئهم هي عالقة تعاو ومساندة

وتتفل هذه النتيجة مع ما توصلت إلي حورية علي الشريف في دراستها "البيئة ايجتماعية
المدرسية وعالقتها بالمردود الدراسي" لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
البند (" :)71عالقتي ببعض الزمالء المشاغبي تؤثر سلبا على مردودي المدرسي"
لقد جاءت إستجابات أفراد عينة البح إتجاه هذه العبارة (البند )72كما يلي:
 نسبة  %12.14من أفراد العينة أجابوا بأبدا فهم ينفون عالقتهم بال مالء المشاغبين وعدمالتأثر بهم وال يرجعون إنخفاض المردود المدرسي لعالقتهم ب مالئهم وترتبا هذه الفئة من
التالميذ مع مالئهم بعالقة تعاون ومؤا رة .
 وحلت في المرتبة الثانية نسبة التالميذ الذين أجابوا بأحيانا وقدرت نسبتهم بـ %38.32:ممايدل على أن ثل حجم العينة تقريبا تعيع التكيف في عالقتها مع جماعة الرفال.
 بينما جاءت في المرتبة احخيرة نسبة التالميذ الذين أجابوا بدائما وقدرت نسبتهمبـ %4.13:وهي نسبة صغيرة من حجم العينة والتي يؤكد أفرادها بأن عالقتهم ببعض
ال مالء المشاغبين تؤثر سلبا على مردودهم الدراسي وهؤالء التالميذ يرتباون مع مالئهم
بعالقة صراع.
 وقد جاء المتوسط الحسابي يستجابات احفراد حول هذه العبارة مؤدا لهذه النتائف وقدر بـ 2791محتال الرتبة الثانية()2
والخالصة :هي أن ما يقارب ثلثي حجم العينة ينفون إرتبااهم بال مالء المشاغبين وال
يرجعون ضعف مستوى التحصيل الدراسي لهذه العالقة وبالتالي فالعالقة السائدة بين أفراد
عينة البح و مالئهم هي عالقة تعاو ومساندة .
وتتفل هذه النتيجة مع ما أشرنا إلي في الجانب النرري من دراستنا ومع ما توصلت إلي
الباحثة حورية علىي الشريف في دراستها "البيئة ايجتماعية المدرسية وعالقتها بالمردود
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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الدراسي" وما توصل إلي الباح

عرض وتحليل ومناقشة النتائج
صالح عقون في دراست "البيئة ايجتماعية المدرسية

وعالقتها بالتحصيل الدراسي" لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

 -9تحليـل وتفسيـر نتائـج التسـاؤل العـام:
هل توجد عالقة إرتباطية بي التفاعل االجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي لدى
تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
تعتبر الحياة المدرسية ميدانا تفاعليا بين جماعات التالميذ وعناصر البيئة المدرسية
احخرى :إدارة مدرسية أساتذة

مالء (جماعة الرفال) وينتف عن هذا التفاعل نشوء الكثير

من العالقات االجتماعية المدرسية ومنها العالقات التفاعلية (تلميذ – إدارة) (تلميذ –
أستاذ) (تلميذ  -مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي) و (تلميذ – زمالء).
وتحليلها باالعتماد

ولإلجابة عن هذا التساؤل العام قمنا بمعالجة استجابات أفراد عينة البح
على جدول خاح بتحليل استجابات المبحوثين في كل محور من المحاور
احربعة للدراسة.

واعتمدنا على حساب التكرارات النسب المئوية والمتوسا المو ون لكل محور وكذا
رتبت

ضمن ترتيب المتوساات الحسابية لكل محاور االستبيان ويتم تفسير النتائف في ضوء

عمليات التفاعل االجتماعي (التعاو  ،التناف  ،التكي

الصراع)

والجدول الموالي رقم ( )31يوضح استجابة أفراد عينة البح

حول عالقة التفاعل

االجتماعي المدرسي بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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جدول رقم ( )31يوضح استجابة أفراد عينة البحث حول عالقة التفاعل االجتماعي المدرسي
بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي
محاور
االستبيا

دائمـا

%

أحيانـا

%

المجمـوع

أبـدا

المحـور
الرابـع

%

المحور
الثالـث

المتوسط
الحسابي

المحور
الثانـي

هل توجد عالقة ارتباطيه بي
التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ-إدارة) والتحصيل الدراسي
لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي%
هل توجد عالقة ارتباطيه بي
التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ -استاذ) والتحصيل الدراسي
لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
هل توجد عالقة ارتباطية بي
التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ-مستشار التوجيه واالرشاد
المدرسي) والتحصيل الدراسي
لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
هل توجد عالقة ارتباطية بي
التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ-زمالء) والتحصيل الدراسي
لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
هل توجد عالقة ارتباطية بي
التفاعل االجتماعي المدرسي
والتحصيل الدراسي لدى تالميذ
السنة الثالثة ثانوي؟

الرتبة

المحور
األول

التسـاؤال

211

3.713

91.

717.1

71.

19711

3719

7

111

12711

719

71771

131

2.771

2729

2

911

92711

731

19713

311

32711

2711

3

1.1

1273.

737

11711

111

13711

2721

1

397
1

11797

312
1

117.1

322
1

217.1

2721

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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 المحور األول :العالقة التفاعلية (تلميذ – إدارة)نالحـر أن نسبة الذين أجابـوا بأبـدا تقدر بـ  % 39.39أكبار مان نسابة احفاراد الاذين
أجابوا بدائما والتي تقدر بـ  84.98ومعنى هذا أن العالقة بين التالميذ (أفراد عيناة البحا )
واإلدارة يبر فيها الصراع أكثر م التعاو

وهذه المجموعة من التالميذ تنفي عان ايدارة

دورها فاي رفاع مساتوى التحصايل الدراساي لادى تالمياذ السانة الثالثاة ثاانوي وعموماا هاي
عالقة موجبة لكنها ضعيفة وجاء المتوسط الحسدابي لهاذا المحاور فاي الرتباة الرابعاة ()7
بقيمة .3719

 المحور الثاني :العالقة التفاعلية (تلميذ – أستاذ):إن نسبة الذين أجابوا بدائما تقدر بـ  %32.29من حجم عينة البح

وهاي أكبار مان

الفئة التي أجاب أفرادها بأبدا والمقدرة بـ  %24.71ومعنى هذا أن العالقاة (تلميدذ-أسدتاذ)
يبر فيهاا التعداو أكثدر مد الصدراع ومجموعاة أفاراد عيناة البحا تؤكاد الادور اييجاابي
لألستاذ في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ السانة الثالثاة ثاانوي وقادر المتوساا
الحسابي لهذا المحور بـ  2729واحتل الرتبة الثانية ()2

 المحددددور الثالددددـث :العالقددددة التفاعليددددـة (تلميددددذ-مستشددددار التوجيدددده واإلرشددددادالمدرسي)
نرى بأن نسبة  %92.22من أفراد عيناة البحا أجاابوا بادائما وهاي أكبار بكثيار مان
نساابة الااذين أجااابوا بأباادا والمقاادر بااـ  % 82.29ومعنااى هااذا أن الصاافة السااائدة للعالقااة
(تلميذ  -مستشار التوجيه واالرشاد المدرسي) هدي التعداو

وهاذه المجموعاة مان التالمياذ

(افراد العينة) تؤكد الدور اإليجابي لمستشاار التوجيا وايرشااد المدرساي فاي رفاع مساتوى
التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي
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 المحـور الرابـع :العالقـة التفاعليـة (تلميذ – زمالء)نالحاار أن نساابة أفااراد عينااة البحا الااذين أجااابوا بأباادا هااي  %38.13وهااي تقااارب
نساابة الااذين أجااابوا باادائما والمقاادرة بااـ  %32.84ومعنااى هااذا أن العالقااة (التلميااذ -مااالء)
موجبة لكنها ضعيفة جادا وتتديرجح بدي التعداو والصدراع وقادر المتوسدط الحسدابي لهاذا
المحااور بااـ  2721ورتااب ثالثااا ( )1وهااذه العالقااة ليس د لهددا تدديثير واضددح علااى مسااتوى
التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

مجموع المحـاور :العالقة التفاعلية (تلميذ – عناصر البيئة المدرسية):
من الجدول رقم ( )21نالحر أن نسبة  %21.42أجابوا بأبدا بينما %33.97
أجابوا بدائما وهي النسبة احكبر ومعنى هذا أن العالقة بي التلميذ والبيئة المدرسية
عالقة موجبة وسيمتها البار ة هي التعاو

وهذا ما يساهم في رفع مستوى التحصيل

الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
وجاء المتوسط الحسابي ليؤكد هذا وقدرت قيمت بـ  2721وهذه النتيجة تتفل مع ما
أشرنا إلي في الجانب النرري من دراستنا وكذلك تتفل مع ما توصل إلي
على شري وصالح عقو

الباحثان (حورية

) في دراستهما وهو أن عناصر البيئة المدرسية تؤثر في التحصيل

الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 271 -

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

ثانيا :مناقشة النتائج في ضوء فرضيا الدراسة:
للتحقل من فرضيات الدراسة تم معالجة البيانات (استجابات أفراد عينية البح )
استخدام الح مة ايحصائية للعلوم االجتماعية واينسانية

SPSS

ولدراسة العالقة ايرتبااية بين التفاعل االجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي
لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي استخدمنا معامل االرتباا

بيرسو

() corrélation pearson( )r

وهو أكثر احدوات ايحصائية دقة وفاعلية .ثم مقارنة النتائف المتحصل عليها مع نتائف
الدراسات السابقة وأخيرا قبول أو رفض الفرضيات .
 - 8تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية األولى:
تنح الفرضية احولى بعدم وجود عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ – أدارة ) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي والختبار الفرضية تم
حساب معامل االرتباا

بيرسو

(corrélation pearson

)والجدول رقم  3.يوضح النتائف

الخاصة بالفرضية احولى :
المتغيرين

العينة

المتوسا

االنحراف

معامل

الداللة

الداللة

الحسابي

المعياري

االرتباا

ايحصائية

ايحصائية

بيرسون R
التحصيل الدراسي
889
التفاعل االجتماعي

88.82

2.28

81.89

2.99

1739

2.29

غير دال

المدرسي(تلميذ-
إدارة)

توقعنا في الفرضية احولى عدم وجود عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي
المدرسي (تلميذ – إدارة) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ومن خالل

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 279 -

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

النتائف الموضحة في الجدول رقم ( )3.يتضح لنا ضع
(تلميذ – إدارة) حي

العالقة التفاعلية

بلغت قيمة معامل االرتباا بيرسون r = 1739وهي قيمة موجبة

ضعيفة لكنها ليست دالة إحصائية عند مستوى الداللة( .)2.29وتتفل هذه النتيجة مع :
 - 3ما توصلت إلي

حورية على شري

في دراستها البيئية االجتماعية المدرسية وعالقتها

بالمردود الدراسي وهو أن :عدم شعور المبحوثين بالرضا عن ايدارة المدرسية يحبا
ع يمتهم وهذا ما يؤثر سلبا على نتائجهم الدراسية .
 -2ومع النتيجة التي توصل إليها

صالح عقو

وعالقتها بالتحصيل الدراسي فقد توصل الباح

في دراست البيئية االجتماعية المدرسية
إلى أن " عالقة التلميذ بايدارة وهي عالقة

سلبية مما يؤثر على عملية التعلم وتساهم في تدني مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ.
ومنه قبول الفرضية األولى  :ال توجد عالقة إرتبااية ذات داللة إحصائية بين
التفاعل االجتماعي المدرسي(تلميذ -إدارة) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة
ثانوي عند مستوى الداللة (.).0.0
 -2تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الثانية
تنح الفرضية الثانية ( :بوجود عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي المدرسي
( تلميذ  -أستاذ) التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي) والختيار الفرضية تم
حساب معامل االرتباا

بيرسو

() corrélation pearson

الجدول رقم( )31يوضح النتائف

الخاصة بالفرضية الثالثة

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 292 -

الفصـل السابـع
المتغيرين

عرض وتحليل ومناقشة النتائج
معامل
العينة المتوسا االنحراف
الحسابي المعياري االرتباا
بيرسون R

الداللة
الداللة
ايحصائية ايحصائية

التحصيل الدراسي
889
التفاعل االجتماعي
المدرسي(تلميذ-
إدارة)

88.82
22.31

2.28

*1722

2.29

دال

2.11

توقعنا في الفرضية الثانية وجود عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي
المدرسي(تلميذ –أستاذ) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي وبعد معالجة
البيانات إحصائيا باستخدام نرام  SPSSتوصلنا إلى النتائف الموضحة في الجدول رقم ()81
ومن خاللها يتضح لنا وجود عالقة قوية موجبة بين العالقة التفاعلية (تلميذ -أستاذ)
والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي حي

بلغت قيمة معامل االرتباا

بيرسو (* ) r=1722وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة()1719
وبالتالي فهي عالقة طردية فكلما اد التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ-أستاذ)
ارتفع مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي .
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إلي الباحثان:
-

حورية على شري

في دراستها البيئة االجتماعية المدرسية وعالقتها بالمردود الدراسي توصلت

إلى :إن احساتذة يعاملون التالميذ معاملة حسنة ويشجعونهم مما يدفعهم إلى تحقيل نتائف
دراية أفضل.
-

صالح عقو

في دراست البيئة المدرسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي توصل إلى  :وجود عالقة

إيجابية بين التلميذ واحستاذ مما يساعد للوصول إلى تحصيل دراسي جيد

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 298 -

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

ومنه قبول الفرضية الثانية للبحث :توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين
التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ -أستاذ) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة
ثانوي عند مستوى الداللة (.) .0.0
 -3تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة:
تنح الفرضية الثالثة :بوجود عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ – مستشار التوجيه و االرشاد المدرسي) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة
ثانوي) والختيار الفرضية تم حساب معامل االرتباا

بيرسو ()corrélation pearson

الجدول

رقم ( )31يوضح الخاصة بالفرضية الثالثة:

المتغيرين

العينة

المتوسا

االنحراف

معامل

الداللة

الداللة

الحسابي

المعياري

االرتباا

ايحصائية

ايحصائية

بيرسون R
التحصيل الدراسي
889
التفاعل االجتماعي

88.82

2.28

23.87

3.18

*17311

2.29

دال

المدرسي(تلميذ-
مستشار التوجي )
المدرسي)

لقد توقعنا في الفرضية الثالثة وجود عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي
المدرسي (تلميذ -مستشار التوجي وايرشاد المدرسي) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ
السنة الثالثة ثانوي وبعد معالجة البيانات إحصائيا باستخدام نرام  SPSSتوصلنا إلى النتائف

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 292 -

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

الموضحة في الجدول رقم ( )31ومن خاللها يتضح لنا وجود عالقة قوية موجبة
بي العالقة التفاعلية (تلميذ  -مستشار التوجي وايرشاد المدرسي) والتحصيل الدراسي
لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي حي

بلغت قيمة معامل االرتباا

بيرسو

(*) r=17311

وهي ذا داللة احصائية عند مستوى الداللة (.)1719
وبالتالي فهي عالقة طردية فكلما اد التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ -مستشار
التوجي وايرشاد المدرسي) اد مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشرنا إلي في الجانب النرري من دراستنا حول الدور اييجابي
لمستشار التوجي وايرشاد المدري رفع مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ .
ومنه قبول الفرضية الثالثة للبحث :توجد عالقة إرتبااية ذات داللة إحصائية بين
التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ -مستشار التوجي وايرشاد المدرسي) بالتحصيل
الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
 -7تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة:
تنح الفرضية الرابعة بعدم وجود عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ -زمالء) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي) والختبار الفرضية تم
حساب معامل االرتباا

بيرسو

() corrélation pearson

الجدول رقم ( )21يوضح النتائف

الخاصة بالفرضية الرابعة:
المتغيرين

العينة

التحصيل الدراسي
التفاعل االجتماعي
المدرسي(تلميذ-
تالميذ)

889

المتوسا
الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل
االرتباا
بيرسون R

الداللة
ايحصائية

الداللة
ايحصائية

88.82
81.11

2.28
3.81

1711

2.29

غير دال

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 293 -

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

 بحكم تعايشنا ووجودنا الدائم مع أفراد عينة البح وعالقتنا بهم توقعنا في الفرضيةالرابعة عدم وجود عالقة إرتبااية بين التفاعل ايجتماعي المدرسي(تلميذ -زمالء)
والتحصيل الدراسي تالميذ السنة الثالثة ثانوي
وبعد معالجة البيانات إحصائيا بإستخدام نرام SPSSتوصلنا إلى النتائف الموضحة
في الجدول رقم ( )89ومن خاللها يتضح لنا وجود عالقة موجبة لكنها ضعيفة جدا بين
التفاعل ايجتماعي المدرسي (تلميذ – مالء) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة
ثانوي.
حي

بلغت قيمة معامل االرتباا

بيرسو

( )r=1711وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند

مستوى الداللة (.)1719
وهذه النتيجة ال تتفق مع النتيجة التي توصل لها

صالح عقو

في دراست " البيئة

االجتماعية المدرسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي" لدى تالميذ الثالثة ثانوي وربما يرجع
هذا االختالف إلى اختالف ابيعة وخصائح العينتين وكذلك البيئة االجتماعية التي أجريت
فيها الدراستين
و الخالصة هي :قبول الفرضية الرابعة للبحث  :توجد عالقة إرتبااية ذات داللة
إحصائية بين التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ-زمالء) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ
السنة الثالثة ثانوي .عند مستوى الداللة (.)2.29
- 5تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية العامة:
تنص الفرضية العامة( :بوجود عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي المدرسي
التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي والختبار الفرضية تم حساب معامل
االرتباا

بيرسو

() corrélation pearson

والجدول رقم ( )23يوضح النتائف الخاصة

بالفرضية العامة :

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 297 -

الفصـل السابـع
المتغيرين

عرض وتحليل ومناقشة النتائج
العينة

المتوسا
الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل
ايرتباا
بيرسون R

الداللة
ايحصائية

الداللة
ايحصائية

التحصيل الدراسي
889
التفاعل االجتماعي
تالميذ)

88.82
12.91

2.28

2.29

*1723

دال

1.12

توقعنا في الفرضية العامة وجود عالقة إرتبااية بين التفاعل االجتماعي المدرسي
والتحصيل الدراسي لدى تالميذ تالميذ السنة الثالثة ثانوي وبعد معالجة البيانات إحصائيا
باستخدام ( )SPSSتوصلنا إلى النتائف الموضحة في الجدول رقم ( )23ومن خاللها يتضح
لنا وجود عالقة قوية موجبة بين التفاعل االجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي لدى
تالميذ السنة الثالثة ثانوي حي

بلغت قيمة معامل االرتباا

بيرسو

(* )r=1723وهي ذا

داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)1.0.
وبالتالي فهي عالقة طردية كلما اد مستوى التفاعل االجتماعي المدرسي

اد

مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي والعكس صحيح وتتفل هذه
النتيجة مع ما أشرنا إلي في الجانب النرري من دراستنا وكذلك مع النتيجة التي توصل لها
صالح عقو

في دراست "البيئة االجتماعية المدرسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي " لدى

تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
ومنه قبول الفرضية العامة للبحث  ":توجد عالقة إرتبااية" ذات داللة إحصائية بين
التفاعل االجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي

صفحة - 299 -

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

الفصـل السابـع

ثالثا :خالصـة نتائـج الدراسـة:
نتارل في هذا العنصر إلى خالصة النتائف المتحصل عليها من خالل تحليل
وتفسير البيانات (استجابات أفراد عينة البح ) اتجاه كل محور من المحاور احربعة
لالستبيان والخاصة بالعالقة التفاعلية بين التلميذ وعناصر البيئة المدرسية وقد توصلنا إلى
النتائف التالية:
-3

خالصة نتائج المحور األول (تلميذ – إدارة):

أرهرت النتائف وجود نررة سلبية للتلميذ اتجاه ايدارة المدرسية ومهامها وينعكس هذا
على نررة التلميذ للمؤسسة التربوية (الثانوية التي يدرس بها مما يؤثر على تمدرس
وتعلم

وهذ ا ما ينعكس سلبا على تحصيل الدراسي ويرهر ذلك من خالل النتائف

المتوصل إليها لعد عرض وتحليل وتفسير عبارات (بنود) هذا المحور توصلنا إلى ما يلي:
 -عدم شعور أفراد عينة البح

بالرضا عن ايدارة المدرية يؤثر سلبا على رغبتهم في

التعليم فينخفض مستوى تحصيلهم الدراسي.
 نادرا ما يقوم الااقم ايداري بال يارات التفقدية لألقسام يساهم في نقح انضبااالتالميذ مما يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي.
 قلة اهتمام الااقم ايداري بالتالميذ تخفض من مواربتهم على الدراسة مما ينعكس سلباعلى تحصيلهم الدراسي.
 تقوم ايدارة المدرسية بتشجيع ومكافأة المجتهدين يدفع بالتالميذ لبذل جهود تعليمية أكثرمما يساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
 يتمي التسيير ايداري للمؤسسة بالتذبذب (ديكتاتوري -متسيب) وهذا ما يؤثر سلبا علىتمدرس التالميذ الذي يؤدي تدهور مستوى تحصيلهم الدراسي .
 عدم اهتمام ايدارة بالتالميذ ذوي المستوى الضعيف يساهم في ع وفهم عن الدراسة يساعد مستشار التربية التالميذ على التأقلم مع البيئة المدرسية وااللت ام بقوانين المؤسسةالتي تساعدهم على التمدرس الجيد مما يفع من مستوى تحصيلهم الدارسي.
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يعامل الااقم ايداري التالميذ برفل واحترام وهو يساعدهم على التعلم في رروف حسنةتنعكس إيجابا على تحصيلهم الدراسي
الخالصة :إ العالقة بي التلميذ والطاقم اإلداري ضعيفة وتتصف عموما بالسلبية
فهي في معرمها عالقة صراع وهذا ما يؤدي بالتلميذ إلى التفور من الدراسة وسوء تكيف
مع البيئة المدرسية مما يساهم في تدني مستوى تحصيلهم الدراسي وتتفق هذه النتيجة مع
ما توصلت إلي

حورية على شري

في دراستها (البيئة االجتماعية المدرسية وعالقتها بالمردود

الدراسي).
 – 2خالصة نتائج المحور الثاني(تلميذ – أستاذة):
أرهرت النتائف الخاصة بهذا المحور في عموم نررة إيجابية حفراد عينة البح
احستاذ مما يؤثر على تمدرس وتعلم

إتجاه

وهذا ما ينعكس إيجابا على تحصيل الدراسي

ويرهر هذا جليا في النتائف المتحصل عليها بعد عرض وتحليل إستجابات أفراد عينة
البح إتجاه عبارات(بنود) هذا المحور خلصنا إلى ما يلي :
 يرتبا التالميذ واحساتذة بعالقة قائمة على ايحترام المتبادل مما يوفر مناخا مالئمالتحصيل دراسي أفضل .
 إرتياح التالميذ لألساتذة يساعدهم على ايجتهاد أكثر مما يرفع مستوى تحصيلهمالدراسي .
 مساهمة احس اتذة في توفير المناخ الدراسي المالئم يرفع من مستوى التحصيل الدراسيلتالميذه
 عدم حرح احساتذة على التأكد من فهم التالميذ للدروس وعدم إعادة شرحها عندالضرورة يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للتالميذ.
 معرم احساتذة يتعاملون مع التالميذ المجتهدين ويهملون ا خرين مما يخلل مناخاتعليميا ال يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ
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 نادرا ما يقوم احساتذة بتشجيع التالميذ ذوي المستوى الضعيف وهذا ما يدفعهم للغ وفعن الدراسة فبتدنى مستوى تحصيلهم الدراسي أكثر
 المعاملة القاسية والسيئة للتالميذ من ارف احساتذة تنفرهم من المادة التعليمية مما يساهمفي ضعف تحصيلهم الدراسي .
 عدم تحكم احستاذ في الفصل الدراسي يؤثر سلبا على مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ عدم تخصيح احستاذ في المادة الدراسية يساهم في نفور التالميذ من الدراسة مما يؤديإلى ضعف مستوى تحصيلهم الدراسي .
 يقوم بعض احساتذة بارد التالميذ وحرمانهم من الحصح الدراسية أحيانا حسبابواهية فيتأثر تمدرسهم مما يؤدي إلى تدهور نتائجهم الدراسية.
الخالصة :فإن العالقة بين التلميذ واحستاذة تتصف عموما باإليجابية ويغلب عليها
اابع التعاو مع وجود الصراع وهي عالقة تدفع بالتلميذ إلى بذل جهود أكثر للوصول
إلى نتائف وتحصيل دراسي أفضل وهي عالقة طردية فكلما اد التفاعل االجتماعي
المدرسي(تلميذ – أستاذ) اد مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي.
 – 3خالصة نتائج المحور الثالث (تلميذ-مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي)
أرهرت النتائف الخاصة بهذا المحور نررة إيجابية حفراد عينة البح

إتجاه مستشار

التوجي وايرشاد المدرسي كارف فاعل في الحياة الدراسية للتلميذ ويتجلى هذا في النتائف
المتحصل عليها بعد عرض وتحليل وتفسير إستجابات أفراد عينة البح

إتجاه عبارات

(بنود) هذا المحور توصلنا إلى ما يلي :
 يرتبا التالميذ ومستشار التوجي وايرشاد المدرسي بعالقة قائمة على االحتراموارتياحهم ل يوفر مناخا مالئما لتحصيل دراسي جيد .
 يقوم مستشار التوجي بمساعدة التالميذ في التغلب على مشاكلهم النفسية مما يساعدهمعلى تحصيل دراسي أفضل.
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 الحصح ايعالمية ترفع من معنويات التالميذ وت ودهم بالمعلومات وا ليات التيتساعدهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
 يساعد مستشار التوجي وايرشاد المدرسي التالميذ على استغالل قدراتهم العقلية بشكلأفضل يساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي .
 الجلسات ايرشادية تساعد التالميذ للوصول إلى توافل نفسي اجتماعي يساهم في رفعمستوى التحصيل الدراسي للتالميذ.
 يحف مستشار التوجي وايرشاد المدرسي التالميذ على المراجعة الجماعية والتعاون فيمابينهم لما ل من أثر إيجابي على مستوى تحصيلهم الدراسي
 استفادة التالميذ من الحصح الخاصة بالدعم النفسي ي يل مخاوفهم ويرفع معنوياتهمويقوي ثقتهم في أنفسهم مما يرفع من مستوى تحصيلهم الدراسي.
 نررا للحجم الكبير للمؤسسة (الثانوية) لم يستاع مستشار التوجي وايرشاد المدرسيالقيام بجلسات إرشادية لكل تالميذ السنة الثالثة ثانوي وهذا ما أثر على مستوى التحصيل
الدارسي لبعضهم.
الخالصة :إن معرم أفراد عينة البح

تؤكد الدور اإليجابي لمستشار التوجي وايرشاد

المدرسي في مساعدة التالميذ لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
والعالقة بين الارفين هي عالقة احترام وتعاو ومساندة وهي عالقة موجبة في
اتجاهها ،وطردية بمعنى كلما اد التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ -مستشار التوجي
وايرشاد المدرسي) اد مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
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 -7خالصة نتائج المحور الرابع(تلميذ -زمالء)
أرهرت النتائف الخاصة بهذا المحور وجود عالقة ضعيفة ال تتسم في عمومها
بالتعاون والتنافس اييجابي الذي يساهم في خلل مناخ تعليمي مالئم للوصول إلى تحصيل
دارسي جيد ووجدنا من خالل النتائف المتحصل عليها ضعف العالقة بين التلميذ ومجموعة
الرفال فبعد عرض وتحليل وتغيير نتائف استجابات أفراد عينة البح

اتجاه عبارات(بنود)

هذا المحور توصلنا إلى ما يلي :
 يرتبا التالميذ مع مالئهم بعالقة احترام متبادل تساعدهم على التمدرس الجيد ممايساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
 تعاون ومساعدة جماعة الوفال لبعضهم البعض في فهم ومراجعة الدروس والت ودبالمراجع يرفع من مستوى تحصيلهم الدراسي.
 الجو العام داخل الفصل الدراسي يؤثر على مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ وجود تنافس في المجال التعليمي يحف التالميذ ويدفعهم لالجتهاد أمثر مما يرفع مستوىتحصيلهم الدراسي .
 تساهم جماعة الرفال السلبية في التأثير السلبي على تعلم التلميذ فيتدهور مستوى تحصيلالدراسي.
والخالصة إن العالقة بين التلميذ وجماعة الرفاق تتأرجح بين التعاو
والصراع

والتناف

وهي عالقة موجبة لكنها ضعيفة بمعنى فتأثيرها على مستوى التحصيل

الدراسي لم يكن واضحا ويرجح هذا لكونها عالقة اختيارية

وليست كالعالقات احخرى

(تلميذ-إدارة) (تلميذ – أستاذ) فيستايع التلميذ اختيار جماعة الرفال التي تساعده على رفع
مستوى تحصيل الدراسي.
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 – 9الخالصة العامة لنتائج الدراسة
كشفت الدراسة الميدانية من خالل مختلف النتائف التي تم التوصل إليها عن وجود
عالقة إرتباطية بين التفاعل االجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة
ثانوي عند مستوى الداللة( )1719وقدر معامل االرتباا ( )r=*1723وبمتوسا
حسابي()×=2721
فعناصر البيئة المدرسية كل حسب أدواره ومهام يعمل على خدمة التلميذ (محور العملية
التربوية) وتوفير الشروا المالئمة لتعلم ورفع مستوى تحصيل الدراسي والبيئة
المدرسية السلبية تعيق تحقيق هذا الهدف (أسمى أهداف المنرومة التربوية) وقد توصلنا
كذلك إلى الكشف عن :
* عدم وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التفاعل االجتماعي المدرسي
(تلميذ – إدارة ) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي عند مستوى
الداللة( )1719وحلت في المرتبة الثالثة بمعامل ارتباا ( )r=1739ومتوسا حسابي
( )×=3719وهي عالقة ضعيفة .
* وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التفاعل االجتماعي (تلميذ –أستاذ)
والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي عند مستوى الداللة( )1719وحلت في
المرتبة الثانية بمعامل ارتباا (* )r=1722ومتوسا حسابي ()×= 2729
* وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التفاعل االجتماعي المدرسي (تلميذ-
مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي
عند مستوى الداللة ( )1719وحلت في المرتبة األولى بمعامل ارتباا (*) r=17311
ومتوسا حسابي ( )×=2711وهي عالقة اردية
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عدم وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التعامل االجتماعي

المدرسي(تلميذ -زمالء) والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي عند مستوى
الداللة( )1719وحلت في المرتبة الثالثة بمعامل ارتباا ( )r=1711ومتوسا حسابي
()×=2721وهي عالقة ضعيفة.
 اقتراحـا البحث:
بعد إكمالنا لهذه الدراسة في جانبها النرري والميداني ومن خالل معيشتنا لرروف
البيئة االجتماعية المدرسية والحتكاكنا الدائم مع عناصرها ومع أفراد عينة البح

تعرفنا

على مختلف معيقات عملية التحصيل الدارسي للتالميذ واالقتراحات والتوصيات يمكنها
مساعدة القائمين على المنرومة التربوية وعلى العملية التعليمية والتعليمية للوصول إلى
تحقيل مناخ تعليمي نفسي واجتماعي يحقل الهدف احسمى للعملية التعليمية وهو رفع
مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ ومن أهم االقتراحات والتوصيات نجد:
-8االهتمام بالمراهل المتمدرس كفرد ل مشاكل النفسية واالجتماعية وذلك بفهم ومعرفة
مختلف مراهر النمو في هذه المرحلة ومشكالتها النفسية و االجتماعية.
-2ضرورة التعامل مع التالميذ بإيجابية وتفاؤل واالبتعاد عن النرر إليهم بالغالبية السلبية
-3ضرورة تكوين الااقم ايداري تكوينا خاصا يتمكنون من خاللها فهم آليات وفنيات
التسيير الفعال للمؤسسات التربوية .
-7تركي جهود ايدارة المدرسية حول خدمة التلميذ وتوفير المناخ التعليمي المناسب لرفع
مستوى تحصيل الدراسي.
 -9على المد رسة تعديل سلوكات المتعلمين المراهقين والعمل على إدماجهم لتحقيل التوافل
مع بيئتهم االجتماعية المدرسية .
 -1التحقيل من كثافة البرامف واالكترار في احقسام الدراسية نررا لتأثيرها السلبي على
عملية التعلم (أداء المعلم والتحصيل الدراسي للمتعلم )
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-4العمل على تكوين المعلمين (احساتذة) في المجال النفسي وتدريبهم على ارل التواصل
الحديثة بغرض تسيير الفصول الدراسية بالاريقة المثلى.
-1االبتعاد عن احسلوب العقابي المتمثل في حرمان التلميذ من الحصح الدراسية نررا
لتأثيره السلبي على تعلم التلميذ وتحصيل الدراسي.
-9ضرورة تكوين احساتذة وايداريين في ارائل وفنون بناء وتسيير العالقات االجتماعية
الناجحة بإقامة دورات تدريبية خاصة .
-82ضرورة إعادة النرر في عملية التربية والتعليم باعتبارها مشروع لبناء المجتمع
-88ضرورة إدراج مادة تعليمية ضمن البرامف الدراسية  -تهتم بالتكوين النفسي االجتماعي
للتالميذ وإسناد تدريسها حهل االختصاح.
-82ضرورة فتح منصب ثاني لمستشاري التوجي وايرشاد المدرسي في المؤسسات
التربوية(الثانوية) المتوساة والكبيرة الحجم.
-83تحفي التالميذ على العمل الجماعي وبع

روح التنافس اييجابي بينهم .

-87إقامة ندوات ودورات داخلية على مستوى الثانوية يهدف تحسيس التالميذ بأهمية
التحصيل الدراسي وربا بمستقبلهم العلمي والمهني .
 -89العمل على مراقبة شبكة العالقات االجتماعية وتقييمها دوريا لتأثيرها المباشر في عملية
التعلم مما ينعكس على التحصيل الدراسي للتالميذ.
-81ضرورة االهتمام بالتالميذ ضعيفي المستوى من خالل تساير برامف خاصة لدعمهم
وتاوير قدراتهم.
-84القيام بدراسات مسحية للكشف عن المشكالت العامة والفردية ضمن ناال المدرسة
للبح عن الحلول المناسبة قبل تفاقمها .
 -81تفعيل نرام الحواف المادية والمعنوية لعناصر البيئة االجتماعية المدرسية للمساهمة
في دفع عملية التعليم والتعلم نحو احفضل.
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خاتمــة :

يتأثر التحصيل الدراسي للتلميذ بالبيئة االجتماعية المدرسية إذ تمارس مختلف
عناصرها احثر الواضح في هذا المجال وهذا ما يقتضي ضرورة العمل على إدراج آليات
بجانب العالقات الداخلية والتفاعالت االجتماعية المدرسية التي تتم بين هذه العناصر
وتوجهها بحي

تقوم على أساس من التعاون واالحترام وتوجي الجهود نحو التلميذ محور

العملية التربوية وهدفها احساسي .
إن تسارع وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي وتاور الحياة االجتماعية يقتضي منا
مسايرة هذا الواقع والتخلي عن الارائف التقليدية والعمل عل االستفادة من الخبرات
التربوية الحديثة ومن النرريات التي تهتم بالتفاعل االجتماعي والتواصل االجتماعي
وتسخيرها وتكيفها لتاوير واقعنا االجتماعي المدرسي .
فإلى جانب االهتمام الكبير الذي تولي الدولة للجانب الفي يقي للبيئة المدرسية
وايصالح المستمر للمناهف التربوية يجب أم يصاحب اهتمام اكبر بالجانب العالئقي
فتكامل هذين العنصرين كفيل بالوصول إلى بيئة مدرسية مثلى مناسبة للتعليم والتحصيل
الدراسي .تؤدي إلى خلل جوا دراسيا قائما على قدر من االحترام للتلميذ والعمل على منح
قدرا من الحرية للتعبير عن أفكاره واالهتمام ب كمتمدرس مراهل يعيع مرحلة عمرية
تتمي باالستقاللية وتكوين الذات والتقمح والتمرد.
و هذا كفيل الوصول بالتلميذ حعلى مستويات التحصيل الدراسي والتكوين االجتماعي
والنفسي ليصبح عنصرا نافعا لنفس فاعال في مجتمع .
إن التفاعل االجتماعي المدرسي بين التلميذ وباقي عناصر بيئت االجتماعية يؤثر
بصفة مباشرة على عملية تمدرس وتعلم وتحصيل الدراسي فكلما كانت العالقة التفاعلية
إيجابية وقوية كلما اد التحصيل الدراسي للتالميذ والعكس صحيح .
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الفصـل السابـع

عرض وتحليل ومناقشة النتائج

ومن خالل دراستنا توصلنا إلى أن لكل من ايدارة المدرسية احستاذ
مستشار التوجي وايرشاد المدرسي وكذا جماعة الرفال المدرسية

وهي العناصر

المكونة للبيئة االجتماعية المدرسية احثر الواضح والكبير في التحصيل الدراسي لدى تالميذ
السنة الثالثة ثانوي من خالل العالقات التفاعلية المدرسية القائمة أساسا على التعاو
والتناف

اإليجابي.

فكلما سارت هذه العالقات التفاعلية في إتجاهمها الابيعي وفرت جوا مدرسيا مالئما
ورروفا تعلمية مناسبة لالجتهاد وللتعلم مما يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي
بينما إذا انحرفت هذه العالقات عن مسارها وأصبحت سيمتها احساسية الصراع بدال من
التعاو

يكون تأثيرها سلبيا على سير عملية التمدرس مما يساهم في تدهور مستوى

التحصيل الدراسي للتالميذ
إن العملية التربوية قائمة على مجموعة من الارائل والقواعد التقنية إال أنها في جوهرها
عملية إنسانية تهدف إلى تكوين الفرد وإعداده للحياة االجتماعية لذا توجب على القائمين
على الحقل التربوي والعاملين ضمن عناصر البيئة المدرسية أن يراعوا خصوصيات
التلميذ في هذه المرحلة التعليمية وكيفية التعامل مع لدفع لالجتهاد أكثر مما يساهم في
رفع مستوى تحصيل الدراسي وهو أسمى أهداف العملية التعليمية والمنرومة التربوية .
وأخيرا نشير إلى ضرورة بناء وتاوير شبكة العالقات االجتماعية المدرسية باعتبار
أن نجاح المؤسسة التربوية في تحقيل أهدافها المنشودة على مستوى الفرد والمجتمع
مرهون بنجاح وفاعلية هذه العالقات والتفاعل االجتماعي المدرسي بين التليمذ محور
العملية التعليمية وعناصر البيئة المدرسية.
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شركة دار األمة ،الجزائر.2003 ،
 .93عبد الرحمان العيسوي ،علم النفس التربوي،دراسة في التعلم وعادات
االستذكارومعوقاته ،دار النهضة العربية ،لبنان.2004 ،
 .94عبد الرحمان العيسوي ،علم النفس ،دار النهضة العربية ،لبنان.1994 ،
 .91عبد الرحمان بن سالم،المرجع في التشريع الجزائري  ،ط،3دارالهدى،عين
مليلة،الجزائر.2000 ،
 .91عبد الرحمان صالح األزرق ،علم النفس التربوي للمعلمين ،دار الفكر العربي،
بيروت ،لبنان،بدون تاريخ.
 .91عبد الرحمان عيسوي ،سيكولوجية النمو ،دراسة في نمو الطفل والمراهق ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشر ،عمان ،األردن .1991
 .99عبد الرحمان عيسوي ،علم النفس النمو ،دار المعرفة الجامعة ،اإلسكندرية ،مصر،
.1991
 .99عبد الرحمان محمد العيسوي  ،تفاعل الجماعات البشرية  ،الدار الجامعية ،
االسكندرية  ،مصر.2001،
 .90عبد الرحيم طلعت حسن ،سيكولوجية التأخر الدراسي ،دار الثقافة للنشر ،القاهرة،
مصر.1990 ،
 .91عبد الرحيم طلعت حسن ،علم النفس االجتماعي ،دار الثقافة للنشر ،القاهرة ،مصر،
.1991
 .92عبد الرزاق حلمي ،تصميم البحث العلمي ،دار المعارف الجامعية ،مصر .1911 ،
 .93عبد العزيز سمارة  ،محاضرات في التوجيه و اإلرشاد  ،ط ، 3دار الفكر،عمان ،
االردن .1999 ،
 .94عبد الغني الديدي ،التحليل النفسي للمراهقة ،ط ،1دار الفكر اللبناني ،بيروت،
.1991
 .91عبد الفتاح دويدار ،سيكولوجية النمو واالرتقاء ،ط ،1دار المعرفة العربية للعلوم،
عمان ،األردن.2004 ،

 .91عبد الهادي احمد الجواهري ،علي عبد الرزاق ابراهيم ،المدخل الى المناهج و
تصميم البحوث االجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،مصر.2002،
 .91عبد هللا شريط ،الفكر األخالقي عند ابن خلدون "سلسلة الدراسات الكبرى"،
ط،2الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  ،الجزائر.1911 ،
 .99عبد هللا قلي آخرون ،علم النفس الطفل والمراهق ،إرسال ،1الديوان الوطني للتعليم
والتكوين عن بعد ،الجزائر.2001 ،
 .99عبد هللا محمد عادل ،مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال خارج المنزل  ،دار
الرشاد  ،القاهرة ،مصر.2003 ،
 .100عبد المجيد نشواتي ،علم النفس التربوي ،دار الفرقان ،عمان ،األردن.2003 ،
 .101عبد اللطيف المعاليقي ،المراهقة أزمة هوية أم أزمة حضارة ،ط ،3شركة
مطبوعات التوزيع والنشر ،بيروت ،لبنان.2004 ،
 .102عبد اللطيف فؤاد إبراهيم ،المناهج وأسسها وتنظيمها وتقويم أثرها ،ط ،1مكتبة
مصر.1990 ،
 .103عبد اللطيف محمد خليفة ،الدافعية لإلنجاز ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة ،مصر.2000 ،
 .104عبد المنعم الميالدي ،سيكولوجية المراهقة ،مؤسسة باب الجامعة ،اإلسكندرية،
مصر.2004 ،
 .101عدنان يوسف العتوم  ،علم النفس االجتماعي  ،ط ، 4اثراء للنشر و التوزيع ،
عمان  ،االردن .2009 ،
 .101عالوي محمد حسن ،سيكولوجيا الجماعات الرياضية ،ط ،1مركزالكتاب للنشر،
مصر.1999،
 .101علي اسعد وطفة ،علي جاسم الشهاب ،علم االجتماع المدرسي ،مجد المؤسسة
الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت ،لبنان.2004 ،
 .109علي شتا ،فادية عمرالجوالني ،علم االجتماع التربوي ،مكتبة االشعاع
الفنية،االسكندرية  ،مصر .1911 ،
 .109علي فاتح الهنداوي ،علم النفس النمو ،الطفولة والمراهقة ،ط ،2دار الجامعة،
اإلمارات العربية المتحدة.2001 ،

 .110عمر حسن المنسي  ،ادارة الصفوف  ،ط ،2دار الكندي للنشر و التوزيع ،عمان ،
االردن .2000 ،
 .111عمر عبد الرحيم نصر هللا ،تدني مستوى التحصيل واإلنجاز المدرسي ،ط ،1دار
وائل للنشر والتوزيع ،األردن.2004 ،
 .112غريب رمزية ،التقييم والقياس النفسي التربوي ،مكتبة األنجلومصرية ،القاهرة،
مصر.1991 ،
 .113غنيم سيد احمد  ،سيكولوجية الشخصية  ،ط ، 1دار النهضة العربية ،القاهرة ،
مصر .1913 ،
 .114فؤاد البهي السيد ،األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ،ط ،2دار
الفكر العربي ،مصر.1999 ،
 .111فؤاد البهي السيد ،األسس النفسية من الطفولة إلى الشيخوخة ،ط ،4دار الفكر
العربي ،مصر.1911 ،
 .111فاخر عاقل ،علم النفس التربوي،ط ،1دار العلم للمالكين ،بيروت ،لبنان.1911،
 .111فاخر عاقل ،علم النفس التربوي ،ط ،2دار العلم للمالكين ،بيروت ،لبنان.1991 ،
 .119فاخر عاقل ،علم النفس التربوي ،ط ،11دار العلم للمالكين بيروت ،لبنان.1999 ،
 .119فريد كامل ابو زينة و اخرون ،مناهج البحث العلميو االحصاء ،ط، 1دار المسيرة
للنشر و التوزيع  ،عمان  ،االردن .2001 ،
 .120فريد عادل ،مرجعية عامة للمناهج الجديدة ،المركز الوطني للوثائق ،الجزائر،
.2003
 .121فكري حسن زيان  ،التدريس "اهدافه،اسسه ،اساليب تقويم نتائجه وتطبيقاته"،
ط ،4عالم الكتب ،القاهرة  ،مصر .1999 ،
 .122فوزي احمد امين،بدر الدين طارق محمد ،سيكولوجيا الفريق الرياضي،ط،1دار
الفكر العربي ،القاهرة  ،مصر .2001 ،
 .123قباري محمد اسماعيل  ،قضايا علم االجتماع المعاصر،دار المعارف ،االسكندرية،
مصر ،بدون تاريخ.
 .124قزازة محمود عبد القادر ،مهنتي كمعلم ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،لبنان،
.1991

 .121كريتش دافيد و اخرون  ،سيكولوجية الفرد في المجتمع  ،ترجمة حامد عبد العزيز
الفقي  ،سيد خير هللا  ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة  ،مصر .1914 ،
 .121لطفي عبد الحميد،علم االجتماع ،دار المعارف ،مصر.1912،
 .121محمد الدنمر خيري،علم االجتماع الموضوع و المنهج ،دار مجدالوي للنشر،عمان
 ،االردن .1999،
 .129محمد السيد علي ،التربية العلمية وتدريس العلوم ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
مصر.2002 ،
 .129محمد بن حمودة ،علم اإلدارة المدرسية -نظرياته وتطبيقاته في النظام التربوي
الجزائري ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة الجزائر.2001 ،
 .130محمد جاسم العبيدي،باسم محمد ولي ،المدخل الى علم النفس االجتماعي ،ط،2دار
الثقافة للنشر و التوزيع،عمان ،االردن.2009،
 .131محمد جوهر،عبد هللا الخريجي ،طرق البحث االجتماعي  ،ط ، 3دار الكتاب
للتوزيع  ،القاهرة  ،مصر .1992 ،
 .132محمد حسن العمايرة ،مبادئ اإلدارة المدرسية ،ط ،2دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان ،األردن.1999 ،
 .133محمد رضا البغدادي ،األهداف واالختبارات ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر،
.1999
 .134محمد رفعت رمضان ،وآخرون ،أصول التربية وعلم النفس ،دار الفكر العربي،
القاهرة ،مصر.1994 ،
 .131محمد سالمة ،محمد غباري ،الخدمة االجتماعية في المؤسسات التعليمية ،
المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية  ،مصر .2001 ،
 .131محمد سامي ملحم ،سيكولوجية التعلم والتعليم (األسس النظرية  -التطبيقية)  ،دار
المسيرة ،عمان ،األردن.2001 ،
 .131محمد سامي منير ،المدرس المثالي (نحو تعليم أفضل) ،دار غريب للطباعة
والنشر ،القاهرة ،مصر.2000 ،
 .139محمد عبد الرحيم عدس ،المعلم الفاعل والتدريس الفعال ،ط ،1دار الفكر العربي
للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.1991 ،

 .139محمد عبد الرحيم عدس ،المعلم الفاعل و التدريس الناجح  ،دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع ،عمان  ،االردن .2001 ،
 .140محمد عطية األبراشي ،روح التربية والتعليم ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر،
.1993
 .141محمد علي حافظ ،التخطيط والتربية والتعليم ،المؤسسة المصرية العامة ،الدار
المصرية للتأليف.1991 ،
 .142محمد علي محمد،علم االجتماع و المنهج العلمي "دراسة في طرائق البحث
واساليبه" ،ط، 2دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية  ،مصر .1994 ،
 .143محمد مصطفى زيدان ،النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية ،ط،3
دار الشروق ،جدة ،المملكة العربية السعودية.1990 ،
 .144مجدي أحمد عبد هللا ،النمو النفسي بين السواء والمرض ،د ط ،دار المعرفة
الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ،
 .141مجدي عزيز إبراهيم ،رؤى مستقبلية في تحديث منظومة التعليم ،مكتبة
األنجلومصرية ،مصر.2001 ،
 .141مخول مالك ،علم النفس االجتماعي ،جامعة دمشق،سورية .1991،
 .141مرعي توفيق ،بلقيس احمد ،الميسر في علم النفس االجتماعي ،ط،2دار
الفرقان،عمان  ،االردن .1994،
 .149مريم سليم ،علم النفس النمو ،ط ،1دار النهضة العربية بيروت ،لبنان.2002 ،
 .149مصطفى عمر ،مقدمة في مبادئ و اسس البحث االجتماعي ،معهد االنماء
العربي،بيروت ،لبنان .1994،
 .110مصطفى عيشوي ،المدرسة الجزائرية إلى أين ؟ دار األمة ،باتنة ،الجزائر ،بدون
تاريخ.
 .111مصطفى فهمي ،الصحة النفسية في المدرسة والمجتمع واألسرة ،ط ،2دارة
الثقافة ،القاهرة ،مصر.1911 ،
 .112مصطفى فهمي ،مجاالت علم النفس ،ط ،4دار النشر ،القاهرة ،مصر.1911،
 .113مقدم عبد الحفيظ ،االحصاء و القياس النفسي و التربوي  ،ط ،2ديوان المطبوعات
الجامعية  ،الجزائر . 2003 ،

 .114موريس انجرس،ترجمة بوزيد صحراوي واخرون ،منهجية البحث العلمي في
العلوم االنسانية"،تدريبات عملية " ،ط،2دار القصبة للنشر،الجزائر.2001،
 .111موالي بودخيلي محمد ،طرق التحفيز المختلفة وعالقتها بالتحصيل الدراسي،
ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2004 ،
 .111ميخائيل معوض خليل ،سيكولوجية النمو الطفولة والمراهقة ،ط ،2دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.1994 ،
 .111مينرونوف جان ،ترجمة فريد انطونيوس ،ديناممية الجماعات ،منشورات
عويدات ،بيروت  ،لبنان .1914،
 .119نادر فهمي الزيود  ،هشام عامر عليان  ،مبادئ القياس و التقويم في التربية  ،ط، 2
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،االردن .1999 ،
 .119ناصر إبراهيم ،علم االجتماع التربوي ،دار الجيل ومكتبة الرائد العلمية،
بيروت،لبنان.1911 ،
 .110ناصر إبراهيم ،ملحس دالل  ،علم االجتماع التربوي ،المطبعة التعاونية ،عمان،
األردن.1994 ،
 .111نبيل عبد الهادي ،القياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال التدريس
الصفي ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.1999 ،
 .112نعيم الرفاعي ،الصحة النفسية"،دراسة في سيكولوجية التكيف"،ط ،2مكتبة
الطرابيش ،دمشق ،سوريا .1999 ،
 .113وطاس محمد ،أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم ،ب ط ،المؤسسة العربية
للكتاب ،مصر.1999 ،
 .114وهيب مجدي الكبيسي ،صالح حسن الدهري ،مدخل إلى علم النفس التربوي ،ط،1
مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية ،األردن.2000 ،
 .111ياسين عطوف محمود،مدخل في علم النفس االجتماعي ،دار النهار للنشر،
بيروت ،لبنان.1991،
 .111يحيى مصطفى عليان  ،عثمان محمد غنيم  ،مناهج و اساليب البحث العلمي"
النظرية و التطبيق "  ،دار الصفاء  ،االردن.2000 ،
 .111يونس انتصار  ،السلوك االنساني ،دارالمعارف  ،مصر  ،بدون تاريخ.

-1.1الرسائل الجامعية:
 .119إبراهيم طيبي ،أثر مشكالت المراهقين في التحصيل الدراسي ،رسالة ماجستير في
علم النفس التربوي ،جامعة الجزائر ،بدون تاريخ.
 .119الحسين بن حيدر محمد النعيمي ،العالقة بين القدرات العقلية والتحصيل الدراسي
لدى طالب الثانوية العامة ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،السعودية.2003 ،
 .110أمال بن يوسف ،العالقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرهما على
التحصيل الدراسي ،رسالة ماجستير في علوم التربية ،جامعة الجزائر.2009 ،
 .111بن زاين حفيظة ،استراتيجيات التعلم وأثرها على التفوق الدراسي ،رسالة
ماجستير ،الجزائر.2009 ،
 .112سعاد ردحي ،سيكولوجيا الطفل المتخلف دراسيا ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر.1999 ،
 .113عقيل بن ساسي ،فاعلية بعض المهارات التدريسية في رفع مستوى التحصيل
الدراسي في الرياضيات لدى تالميذ  3متوسط ،رسالة ماجستير غير منشورة
مودعة بجامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر.2001 ،
 .114علي عبد الحميد أحمد ،التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالمية التربوية،
بحث مقدم لنيل دكتوراه في التربية ،تخصص علم النفس التربوي ،مكتبة حسن
العصرية ،لبنان.2010 ،
 .111فيروز زرارقة ،التوجيه المدرسي وعالقته بالتحصيل الدراسي (سنة أولى
ثانوي ،بجزأيه أدبي وعلمي) ،رسالة ماجستير ،جامعة قسنطينة ،بدون تاريخ.
 .111ليلى داوود  ،علم النفس االجتماعي  ،رسالة جامعية  ،جامعة دمشق  ،سوريا ،
1911
 .111محمد قريشي ،القلق وعالقته بالتوافق الدراسي والتحصيل لدى المرحلة الثانوية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،مودعة بجامعة الجزائر.2002 ،

-3.1المقـاالت والمجــالت:
 .119ابراهيم محمد عيسى ،قياس ابعاد مفهوم الذات و عالقته بالتحصيل الدراسي لدى
تالميذ الصفوف التاسع و العاشر و الحادي عشر في االردن ،مجلة اتحاد
الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ،المجلد  ، 4العدد ، 2كلية التربية ،دمشق ،
سوريا.2001،
 .119العرابي حكمت ،عالقة التحصيل الدراسي للطالبة الجامعية ببعض المتغيرات
األسرية،

مجلة جامعة

الملك

سعود،

المجلد

1

،

العلوم

التربوية

واإلنسانية،الرياض،السعودية.1991 ،
 .190أنور الجداية ،شخصية المراهقة وأسلوبها التفاعلي-المراهق والجسد-مجلة الثقافة
النفسية ،المجلد الثالث ،العدد التاسع ،لبنان.1992 ،
 .191داوود نسيمة ،عالقة الكفاءة االجتماعية والسلوك االجتماعي المدرسي ،بأساليب
التنشئة الوالدية والتحصيل الدراسي ،مجلة دراسات العلوم التربوية ،مج (،)21
عدد (.1999 ،)1
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ملحق رقم ()10
وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي
جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
شعبة علوم النفس
استبيان حول
التفاعل اإلجتماعي المدرسي وعالقته بالتحصيل الدراسي
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس اإلجتماعي
دراسة ميدانية على عينة من تالميذ ثانوية الشهيد بادي مكي دائرة زريبة الوادي والية
بسكرة
إعداد الطالب:

إشراف:

هنودة علي

أستاذ محاضر (أ) مناني نبيل
أسئلة استبيان موجه لطلبة السنة الثالثة ثانوي

عزيزي الطالب (ة) نضع بين يديك مجموعةة أسةئلة تسةيل الة اةة التياعليةة ا جتماعيةة بةين
عناصر الجماعة المدرسية وع اتها بالتحصيل الدراسي لطلبة السنة الثالثة ثانوي.
نرجو منك ا جابة علة بنةود ا سةتبيان وذلةك بوضةع ع مةة ( )Xأمةا ا تتيةار الةذي تةرا
مناسةةبام مةةع الةل ة أنةةه ليسةةب هنةةاك إجابةةاب صةةحيحة وأتةةرا تاطئةةة وأن نتةةائ البح ة
تستةمل إ لغرض البح الةلمي.
وشكـرا علـ تةاونك مةنــا.
المثال التوضيحي:أراجع دروسي كل يو
دائما

أحيانا

أبدا

X
فإذا كنب تراجع دروسك كل يو ستضع ع مة ( )Xأما ا تتيار :دائما
السنــة الدراسيـــة1121/1122 :

البيانات الشخصية

 -1:االسم واللقب............................................:

 -2الجنس:

ذكر

أنث

 -3السن.....................:سنة

-4التخصص:علو تجريبية

 -5اإلعادة:

نة

آداب وفلسية

تسيير وااتصاد

دائما
*المحـور األول :العالقـة التفاعليـة (تلميـذ -إدارة)
12
11

شةوري بالرضا عن ا دارة المدرسية يزيد من رغبتي في التةل
ايةةةا الطةةةاا ا داري بالزيةةةاراب المسةةةتمرة لعاسةةةا ل طةةة

علةةة

ظروف تمدرسنا يشجةني عل ا نضباط
10

اهتما الطاا ا داري بنا يحيزني كثيرا عل المواظبة.

10

ايا ا دارة المدرسية بتشجيع ومكافأة الت ميذ المجتهدين يدفةني إل
بذل جهود تةليمية أكثر.

10

تتميز إدارة ثانويتنا بالحز وا نضباط مما يوفر لنا ظروف دراسةية
جيدة تساعدني عل النجاح.

10

تبةةدي ا دارة المدرسةةية اهتمامةةا بالت ميةةذ ذوي المسةةتوا الضةةةيف
لرفع مردوده التةليمي.

10

مسةاعدة مستشةار التربيةة علة تكيينةا مةع بيتنةا المدرسةية يسةاه فةةي
رفع مستوا تحصيلي الدراسي.

10

مسةةاهمة مستشةةار التربيةةة فةةي التزامنةةا بسةةوانين المةسسةةة التربويةةة
يساعدني عل التمدرل الجيد.

10

النظةةا المتس ةيب فةةي ثانويتنةةا مةةن أسةةباب ضةةةف مسةةتوا تحصةةيلي
الدراسي.

21

المةاملة السيئة من طرف الطاا ا داري من أسباب تةدهور نتةائجي
الدراسية.

** المحـور الثاني :العالقـة التفاعليـة (تلميـذ-أستـاذ)
22

تربطنةةي مةةع اذسةةاتذة ع اةةة احتةةرا متبةةادل ممةةا سةةاه فةةي زيةةادة
رغبتي في التةل .

21

ارتياحي لعساتذة من اذسباب التي تشجةني عل ا جتهاد أكثر.

20

يسةةة اذسةةاتذة لتةةوفير جةةو دراسةةي م ئ ة يسةةاعد عل ة التحصةةيل
الدراسي الجيد.

20

يحةةرا اذسةةاتذة علة التأكةةد مةةن فهمنةةا للةةدرول ويةيةةدون الشةةرح
عند ا اتضاء للوصول إل مستوا دراسي أفضل.

20

مةاملتنا من طةرف اذسةاتذة بمبةدأ المسةاواة يحيزنةي علة بةذل جهةد
أكبر لتحسين مستوا تحصيلي الدراسي.

أحيانا

أبدا

20

يسةةةو اذسةةةاتذة بتشةةةجيع الت ميةةةذ ذوي المسةةةتوا الضةةةةيف لتحسةةةين
مستواه الدراسي.

20

المةاملةةة الساسةةية مةةن طةةرف اذسةةاتذة كانةةب سةببا فةةي تةةدني مسةةتوا
تحصيلي الدراسي.

20

عد تحك اذستاذ في السس يةثر عل السير الحسن لةملية التةل .

20

عةةد تتصةةا اذسةةتاذة(ة) فةةي مةةواد التةةدريل سةةاه فةةي إنتيةةاض
الدافةية للتةل م مما أدا إل ضةف مستوا تحصيلي الدراسي.

11

حرماني من بةض الحصا بسبب طردي من طرف اذستاذ(ة) أثر
عل عملية تمدرسي.

***العالقـة التفاعليـة (تلميـذ-مستشـار التوجيـه واإلرشـاد المدرسـي)
12

تربطني بمستشار التوجيه وا رشاد المدرسي ع اة احترا متبادل.

11

ارتيةةاحي لمستشةةار التوجيةةه وا رشةةاد المدرسةةي مةةن اذسةةباب التةةي
تساعدني عل التحصيل الدراسي.

10

يسةةاعدني مستشةةار التوجيةةه وا رشةةاد المدرسةةي فةةي التغلةةب علةة
الصةوباب النيسية.

10

يساعد مستشةار التوجيةه وا رشةاد المدرسةي الت ميةذ علة اسةتغ ل
ادراته الةسلية بشكل أفضل.

10

يسةةاعد مستشةةار التوجيةةه وا رشةةاد المدرسةةي الت ميةةذ عل ة تحسي ة
التواف النيسي مما يةدي إل تحصيل دراسي أفضل.

10

يحيز مستشةار التوجيةه وا رشةاد المدرسةي الت ميةذ المتيةواين علة
مساعدة زم ئه ل جتهاد أكثر لرفع مستواه التةليمي.

10

يسةةةةةو مستشةةةةةار التوجيةةةةةه وا رشةةةةةاد المدرسةةةةةي بةةةةةإع

الت ميةةةةةذ

بالمستجداب التربوية التي تساعده عل التحصيل الدراسي.
10

يدع مستشار التوجيه وا رشاد المدرسي الت ميةذ نيسةيا ممةا يسةاه
في رفع مستوا تحصيله الدراسي.

10

عةةد ايةةا مستشةةار التوجيةةه وا رشةةاد المدرسةةي بزيةةاراب توجيهيةةة
للت ميذ تةثر سلبا عل مستوا تحصيله الدراسي.

01

عةةد ايةةا مستشةةار التوجيةةه وا رشةةاد المدرسةةي بجلسةةاب إرشةةادية
للت ميذ يساه في تياا مةيساب عملية التحصيل الدراسي.

**** العالقـة التفاعليـة (تلميـذ-زمـالء)
02

تربطنةةي بزم ئةةي ع اةةة احتةةرا متبةةادل تسةةاعدني عل ة التمةةدرل
الجيد

01

مساعدة زم ئي علة مراجةةة دروسةي بشةكل جيةد يسةاه فةي رفةع
مردودي التةليمي.

00

يزودنةةي زم ئةةي بةةةض المراجةةع التةةي تسةةاعدني فةةي فه ة دروسةةي
بشكل جيد مما يرفع مستوا تحصيلي الدراسي.

00

يحرا زم ئي علة تةوفير جةو دراسةي م ئة داتةل اذاسةا ممةا
يساعدني في تحسين مستوا تحصيلي الدراسي.

00

تنافسنا مع بةض كجماعة رفا زاد من مستوا تحصيلي الدراسي.

00

السلوك السيئ لبةض الزم ء مع اذساتذة يةي السير الحسن لةملية
تةلمنا مما يساه في ساه في تراجع نتائجي المدرسية.

00

اآلراء السةةلبية لرف ةااي عةةن المدرسةةة والدراسةةة مةةن أسةةباب ضةةةف
مستوا تحصيلي الدراسي.

00

تحرضةةني جماعةةة أليةةا علة التغيةةب ممةةا أدا إلة تةةدهور مسةةتوا
تحصيلي الدراسي.

00

انشةةغالي رفسةةة زم ئةةي أثنةةاء الةةدرول بةةأمور تارجيةةة تةةةثر عل ة
المتابةةةة الجيةةدة لشةةرح اذسةةتاذ ممةةا يةةةدي إلةة انتيةةاض مسةةتوا
تحصيلي الدراسي.

01

ع اتةةةي بةةةبةض الةةةزم ء المشةةةاغبين تةةةةثر سةةةلبا علةةة مةةةردودي
المدرسي.

)20( ملحق رقم
Descriptive Statistics
Std.
Mean Deviation N
 التحصيل11.1043 2.01474
1 المحور18.1913 2.99969

115
115

Correlations
التحصيل
 التحصيلPearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
1 المحورPearson
Correlation

1المحور
1

.156

115
.156

.095
115
1

Sig. (2-tailed)

.095

N

115

115

Descriptive Statistics
Mean

Std.
Deviation

 التحصيل11.1043
2 المحور20.3826

N

2.01474
2.88852

115
115

Correlations
التحصيل
 التحصيلPearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
2 المحورPearson
Correlation

2المحور

1

.222*

115
.222*

.017
115
1

Sig. (2-tailed)

.017

N

115

*. Correlation is significant at the 0.05
level (2-tailed).

115

Descriptive Statistics
Std.
Mean Deviation
 التحصيل11.1043 2.01474
3" المحور23.1478 3.61343

N
115
115

Correlations
 التحصيل3"المحور
 التحصيلPearson
1
Correlation
Sig. (2tailed)
N
115
3"المحورPearson
.199*
Correlation
Sig. (2tailed)

.033

N

115

.199*
.033
115
1

115

*. Correlation is significant at the
0.05 level (2-tailed).
CORRELATIONS

Descriptive Statistics
Std.
Mean Deviation
N
 التحصيل11.1043 2.01474
4 المحور18.8609 3.18408

115
115

Correlations
 التحصيل4المحور
التحصيلPearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
4 المحورPearson
Correlation

1

.030
.753

115
.030

Sig. (2tailed)

.753

N

115

115
1

115

Descriptive Statistics
Std.
Mean Deviation N
 التحصيل11.1043 2.01474
 المجموع80.5826 8.82876

115
115

Correlations
المجموع التحصيل
التحصيلPearson
1 .218*
Correlation
Sig. (2.019
tailed)
N
115 115
 المجموعPearson
.218*
1
Correlation
Sig. (2tailed)

.019

N

115

115

*. Correlation is significant at
the 0.05 level (2-tailed).

